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 128 ........................................................................................................................................................ މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ
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 131 ................................................................................................................... ވަކިކުރުން ،ހަމަޖެއްސުމާއި އޭޖެންޓުން އުޅަނދުފަހަރުގެ

 131 ......................................................................................................................................... ެންޓްކަންކުރުންއޭޖ އުޅަނދުފަހަރުގެ
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 280 ............................................................................................... ފޯމް އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް: 26 ޖަދުވަލު

 280 .................................................................................................. ފޯމް އެދޭ ލައިސަންސަށް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސް: 27ު ވަލުޖަދ

 280 ................................................................................... ފޯމް އެދޭ ލައިސަންސަށް ކުރުމުގެ އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ: 28 ޖަދުވަލު

 280 ........................................................................................... ފޯމް އެދޭ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް: 29 ޖަދުވަލު

 280 ............................................................................................ ފޯމް އެދޭ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓަރ/  އިމްޕޯޓަރ: 30 ޖަދުވަލު

 280 ................................................................................................... ފޯމް އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ: 31 ޖަދުވަލު

 280 ................................................................................................................................. ފޯމް އެދޭ ތަފާސްހިސާބަށް: 32 ޖަދުވަލު

 280 .......................................................................... ލިޔުން ކުރިކަމުގެ ޖޫރިމަނާ އިތުރުވުމުން މުދާ ވަރަށްވުރެ ޑިކްލެއަރކުރި: 33 ޖަދުވަލު

 280 ........................................................................... ފޯމް އެދޭ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ހަށިގަނޑު މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ: 34 ޖަދުވަލު

 280 ....................................................................... ފޯމް އެދޭ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ހަށިގަނޑު މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ: 35 ޖަދުވަލު

 280 ........... ތަފްސީލް ނަގާނެގޮތުގެ ފީ ތަކެއްޗަށް ދޫކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންތަކަށް އެކި އެކި ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދޭ އިން ކަސްޓަމްސް: 36 ޖަދުވަލު

file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025818
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025819
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025820
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025821
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025822
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025823
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025824
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025825
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025826
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025827
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025828
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025829
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025830
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025831
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025832
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025833
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025834
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025835
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025836
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025837
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025838
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025839
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025840
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025841
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025842
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025843
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025844
file://///14-MPLEGAL-PC50/mp-ip-1/LAWS%20&%20REGULATIONS/General%20regulation%20Final%20(compiled%20up%20to%209th%20amendment)%20-%20Copy.doc%23_Toc43025845


27 

 

 

 

 ކަސްޓަމްސް ޢާންމު ގަވާއިދު

 މާއްދާތައް ބްތިދާއީއި

 

 ދަށުން ގެ (ޤާނޫނު ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8/2011 ނަންބަރު ޤާނޫނު މިގަވާއިދަކީ

 .ގަވާއިދެކެވެ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލިބިގެން ބާރު

 

 ތަޢާރުފު .1

 .އެވެ "ގަވާއިދު ޢާންމު ަސްޓަމްސްގެކ" ،ކިޔާނީ މިގަވާއިދަށް

 

2.

  

 ނަން ގަވާއިދުގެ

 .އިންނެވެ ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ހިންގާނީ ގަވާއިދު މި

 

3.

  

 ފަރާތް ހިންގާ ގަވާއިދު

 ުގައިގެޒެޓ ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދު ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 31 ،ފާއިތުކޮށް ދުވަސް( ީސްތިރ) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ

  .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ވަނަ (އެއްތިރީސް)

 

 ޢަމަލުކުރުން ގަވާއިދަށް .4 )ހ(

 ފަށާ ަންޢަމަލުކުރ މިގަވާއިދަށް ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިެ )ހ( މާއްދާގ މި

 އައި ރަމުންޢަމަލުކު ކަސްޓަމްސްއިން ޝާއިޢުކުރިއިރު މިގަވާއިދު ފެށިގެން ދުވަހުން

 .ބާޠިލުވާނެއެވެ މިންވަރުން ގުޅޭ އެކަމަކާ ބައިތައް ގަވާއިދުގެ

 

   )ށ(

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ ތިރީގައި ،ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ގޮތަކަށް އެހެން މިގަވާއިދުގައި

 .ގޮތަށެވެ ތިރީގައިވާ މާނަކުރެވޭނީ ޢިބާރާތްތައް ލަފުޒުތަކާއި

 

5.

  

 މާނަ

 ހުންނަ އިލިޔެފަ އަނެކަކަށް އެކަކު ،އެވަނީ ނެފައިބު ކަމަށް "ކޮރެސްޕޮންޑެންސް"

 .ތަކެއްޗަށެވެ ސިޓީފަދަ އަދި ކާޑު ޕޯސްޓު ،މެސެޖް

 

   )ހ(

 ،ނުހުންނަ ވެލިއު ކޮމަރޝަލް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ޑޮކިއުމެންޓްސް"

 .ލިޔުންތަކަށެވެ އެކިބާވަތްތަކުގެްނަ ހުނ ޗާޕުކޮށްފައި

 

   )ށ(

 ގެނެވޭ ގައިގޮތު ސާމްޕަލްގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ންޓުކޮންސައިންމެ އަގުހެޔޮ"

 ހޫރިއްޔާރައީސުލްޖުމް ދޫކުރުމަށް ނުލައި ދެއްކުމަކާ ޑިއުޓީ ތެރެއިން ތަކެތީގެ

 .ކޮންސައިންމެންޓަށެވެ ފެތޭ މިންވަރަށް ކަނޑައަޅާ

   )ނ(
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 ކުިއިލެކްޓްރޯނ ،މާނައިގައި ހުށަހެޅުމުގެ ތަކެތި ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 ވެސްހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސްއަށް މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް

 .ހިމެނޭނެއެވެ

 

   )ރ(

 ަނދަކަށްއުޅ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "މެނިފެސްޓް އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް"

 ޢުލޫމާތުގެމަ ފުރިހަމަ އަދި ތެދު ،މުދަލާގުޅޭގޮތުން އެންމެހައި ބަރުކުރެވިފައިވާ

 ހުށަހަޅާ ެޓުޕައިލ ނުވަތަ މާސްޓަރު ނުވަތަ ވެރިފަރާތް އުޅަނދުގެ ބިނާކޮށް ަށްމައްޗ

 .ބަޔާނަށެވެ

 

   )ބ(

 މުދާ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ތަފުސީލު ގޮތުގެ ހުންނަ ބަންދުކޮށްފައި މުދާ"

 ޕެލެޓް 11 :މިސާލު) ެ.ތަފްސީލަށެވ ގޮތުގެ ހުންނަ ބަންދުކޮށްފައި ކޮންޓެއިނަރގައި

 ސްކިޑް 27 ،ކޮއިލް 19 ސީ.ޓީ.އެސް ސްކިޑް 19 ،ކާޓަން 192 ީސ.ޓީ.އެސް

 (ލޯޑެޑް ލޫސް ސީ.ޓީ.އެސް

 

   )ޅ(

 ،ލަވެލިހި ،ހިލަ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "މުދާ ނޭނގޭ ދެނެގަންނަން ވޮލިޔުމް"

 .މުދަލަށެވެ ފަދަ މެޓީރިއަލް ސްކްރެޕް ،ދަގަނޑު ،ގޭސް ،ތެޔޮ ،ސިމެންތި

 

   )ކ(

 ަރެއްގައިކޮންޓެއިނ ގެންނަ ކަނޑުމަގުން ،އެވަނީ ބުނެފައި މަށްކަ "އެލް.ސީ.އެލް"

 .ަލަށެވެމުދ ކޮށްފައިވާ ކޮންސައިން ނަމުގައި ގިނަފަރާތުގެ ވުރެ އެއްފަރާތަކަށް

 

   )އ(

 ަރެއްގައިކޮންޓެއިނ ގެންނަ ކަނޑުމަގުން ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" އެލް.ސީ.އެފް"

 .މުދަލަށެވެ ާކޮށްފައިވ ކޮންސައިން އެއްފަރާތަކަށް

 

   )ވ(

 ބޭރުގެ ްރާއްޖެއިނ ،ވިއްކި މުދާ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ފަރާތް ވިއްކި މުދާ"

 .ފަރާތަށެވެ

 

   )މ(

 ިމްޕޯޓްކުރާއ މުދާ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ފަރާތް ގަތް މުދާ"

 .ފަރާތަށެވެ

 

   )ފ(

 ،ްކުރާއެކްސްޕޯޓ މުދާ ،އެވަނީ ެފައިބުނ ކަމަށް "ފަރާތް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ"

 .ފަރާތަށެވެ ރާއްޖޭގެ

 

   )ދ(

 ގަތް މުދާ ރާއެކްސްޕޯޓްކު ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ފަރާތް އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ މުދާ"

 .ފަރާތަށެވެ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 

   )ތ(

   )ލ( ރޭޑްޓް ވާރލްޑް އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "އެއްބަސްވުން ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ"
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 އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮން އެގްރީމެންޓް" ގެ (އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ) އޯގަނައިޒޭޝަން

 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް

 .އަށެވެ "1994

 

 ޓްރޭޑް ވާރލްޑް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ޕެރެގްރާފް" ނުވަތަ "އާޓިކަލް"

 އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮން އެގްރީމެންޓް" ގެ( އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ) ޝަންއޯގަނައިޒޭ

 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް

 .ޕެރެގްރާފަށެވެ ނުވަތަ އާޓިކަލަށް ކަމާގުޅޭ ގެ "1994

 

   )ގ(

 ޓްރޭޑް ވާރލްޑް ،އެވަނީ ޙަވާލާދީފައި ނަންބަރުާއެކު ނިންމުންތަކަށް އެކިއެކި

 އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮން އެގްރީމެންޓް" ގެ (އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ) އޯގަނައިޒޭޝަން

 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް

 ކަސްޓަމްސް އޮން ކޮމެޓީ އުފައްދާފައިވާ ދަށުން އާޓިކަލްގެ ވަނަ 18 ގެ "1994

 .މުންތަކަށެވެނިން ވެލުއޭޝަންގެ

 

   )ޏ(

 ،ީއެވަނ ބުނެފައި ކަމަށް "ގުޑްސް ސިމިލަރ" އަދި "ގުޑްސް އައިޑެންޓިކަލް"

 ްއޮނ އެގްރީމެންޓް" ގެ (އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ) އޯގަނައިޒޭޝަން ޓްރޭޑް ވާރލްޑް

 އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

 ްގައިޕެރެގްރާފ ވަނަ 2 އާޓިކަލްގެ ވަނަ 15 ގެ "1994 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް

 .ގޮތަށެވެ މާނަކޮށްފައިވާ

 

   )ސ(

 ޓްރޭޑް ވާރލްޑް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "އުސޫލު ވެލިއުގެ ޑިޑަކްޓިވް"

 އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮން އެގްރީމެންޓް" ގެ (އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ) އޯގަނައިޒޭޝަން

 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ލްޖެނެރަ ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް

 .އުސޫލަށެވެ ކަނޑައަޅާ އަގު އާޓިކަލްގެދަށުން ވަނަ 5 ގެ "1994

 

   )ޑ(

 ޓްރޭޑް ވާރލްޑް ީ،އެވަނ ބުނެފައި ކަމަށް "އުސޫލު ވެލިއު ކޮމްޕިއުޓެޑް"

 ްއޮފ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮން އެގްރީމެންޓް" ގެ (އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ) އޯގަނައިޒޭޝަން

 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް

 .އުސޫލަށެވެ ކަނޑައަޅާ އަގު ދަށުން އާޓިކަލްގެ ވަނަ 6 ެގ "1994

 

   )ޒ(

 ންއޯގަނައިޒޭޝަ ޓްރޭޑް ވާރލްޑް އެވަނ ބުނެފައި ކަމަށް "އުސޫލު ފޯލްބެކް"

 VII ކަލްއާޓި އޮފް ްލިމެންޓޭޝަންއިމްޕ އޮން އެގްރީމެންޓް" ގެ (އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ)

 ވަނަ 7 ެގ "1994 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް

 .އުސޫލަށެވެ ކަނޑައަޅާ އަގު ދަށުން އާޓިކަލްގެ

 

   )ޓ(

   )ޔ( ކަމުގައި "ސިސްޓަމް ކޯޑިން އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް"
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 ގިންތިކުރުމުގެ މުދާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެކުލަވާލައި  މައްޗަށް ޗެޕްޓަރުގެ 97 ބެލުމަށް އަސްލެއްކަމަށް

 .ސިސްޓަމަށެވެ

 

 މްސްގެކަސްޓަ ދުނިޔޭގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި "ނޯޓްސް އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ"

 "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ޯޑިޓީކޮމ ހާމަނައިޒްޑް" ޖަމްޢިއްޔާއިން

 .ލިޔުންތަކަށެވެ ނެރެފައިވާ ގޮތުން ކުރުމުގެ ތަފުސީލު އިތުރަށް

 

   )ޕ(

 މާގިންތިކުރު މުދާ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "އޮޕީނިއަން ކްލެސިފިކޭޝަން"

 ެރޭނ ބަޔާންކޮށް އިރުޝާދު ޖަމްޢިއްޔާގެ ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ ގުޅޭގޮތުން

 .ލިޔުމަށެވެ

 

   )ޖ(

 ުނެފައިބ ކަމަށް "ޑޭޓާބޭސް ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ"

 ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް" ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ ،އެވަނީ

 "ސްނޯޓް އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ" އާއި "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 .އަށެވެ ސޮފްޓްވެއަރ ާނެރެފައިވ ހިމަނައިގެން

 

   )ޗ(

 އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ޓެރިފް ނެޝަނަލް"

 ކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތަފުސީލު މުދަލުގެ

 ގިންތިކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖޭގައި ،ސިސްޓަމަކީ މި .ސިސްޓަމަށެވެ

 ކޮމޯޑިޓީ ަނައިޒްހާމ އޯ.ސީ.ޑަބްލިއު) ކޯޑް ޑިޖިޓް 10 ބޭނުންކުރާ

 ކޯޑާއި ޑިޖިޓް 6 ސިސްޓަމްގެ ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 ނަންބަރުު ޤާނޫނު އާއި (ކޯޑް ޑިޖިޓް 4 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރާއްޖެއަށް

 މުދަލަކަށް ން (ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  31/79

 ޓެރިފް ވެހިރާއްޖޭގެދި ނެރޭ ހިމަނައިގެން ރޭޓް ޑިއުޓީ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .އެކެވެ ބޭސް ޑޭޓާ

 

    (ހހ)

 ،ޅަނދާއިއު ދަތުރުފަތުރުކުރާ ވައިގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "އުޅަނދު"

 ،ޗެއްސާއިއެއް ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ،އުޅަނދާއި ދަތުރުފަތުރުކުރާ ކަނޑުގެ

 އަދި ވައިގެމަގުން ކަނޑުމަގުންނާއި ،މުދާ މީހުންނާއި މިނޫނަސް

 ުލުމަށްއުފ ،ގެންދިޔުމަށާއި ތަނަށް އަނެއް ތަނުން އެއް ަގުންއެއްގަމުމ

 .ވަސީލަތަށެވެ ބޭނުންކުރާ

 

    (ހށ)

 ،މުދާނަމަ އިމްޕޯޓްކުރާ ބުނެފައިވަނީ ކަމުގައި "ކުރިފަރާތް ކަން"

 ލިޔުންތަކުގައި ކަމުގައި ފަރާތް ލިބެންވީ މުދާ ނުވަތަ ކޮންސައިނީ

 ކޮންސައިނަރ ،މުދާނަމަ ސްޕޯޓްކުރާއެކް އަދި .ފަރާތެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ކަމުގައި ފަރާތް ފޮނުވާ މުދާ ނުވަތަ

    (ހނ)
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 .ފަރާތެވެ

 

 ަށްގޮތަކ އެއްވެސް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ"

 ޖެއިންދިވެހިރާއް ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދަލެއް

 ައިވާބަޔާންކޮށްފ ކަމުގައި ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ ،ްޕޯޓްކުރާއިރުއެކްސ

 .ފަރާތަށެވެ ތަމްސީލުކުރާ އެފަރާތް ،ފަރާތާއި

 

    (ހރ)

 ބިލްގެޭ އެއަރވ ނުވަތަ އެލް.ބީ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި "ޝިޕްމަންޓް"

 ކުރެވިގެން އެޑްރެސް ފަރާތަކަށް ވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަށުން

 .މުދަލަށެވެ ގެންނަ ަށްދިވެހިރާއްޖެއ

 

    (ހބ)

 ުވަލުޖަދ ގަވާއިދުގެ މި ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި "ބަނދަރު ރަސްމީ"

 .ތަންތަނަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  3

    (ހޅ)

 

 

 ބައި އެއްވަނަ

 ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 ޝަރުޠުތައް ހުންނަންޖެހޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދުތަކާއިސަރަޙައް ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ތިރީގައި ޭނީކަނޑައެޅ ގޮތުގައި ސަރަޙައްދުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް ގަވާއިދުގެ މި

 .ސަރަޙައްދުތަކެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

ސަރަޙައްދުތައް ކަސްޓަމްސްގެ .6 )ހ(

  

 މުދާ ންރާއްޖެއި ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރުމުގައި މުދާ ރާއްޖެއަށް

 އުޅޭ ައިމިކަންކަމުގ ބޭލުމަށާއި ،އެރުވުމަށާއި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގައި

 ؛ސަރަޙައްދުތައް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ނިކުމެވުމަށް ވަދެ މީހުން

 

1.    

 ފަޅުވެރިންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ިމިކަމުގައ ،އިއަރައިފޭބުމަށާ މީހުން އެނޫންވެސް ފަސިންޖަރުންނާއި

 ؛ދުތައްސަރަޙައް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް މީހުން އެހީތެރިވާ

 

2.    

 އެ ،މީހުންނާއި ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ފަސިންޖަރުންނާއި އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 ނިމުމާ ފުރިހަމަކޮށް އިޖުރާއަތުތައް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފޮށިތަންމަތީގެ މީހުންގެ

3.    
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 ކަނޑައެޅިފައިވާ ބެހެއްޓުމަށް ފޮށިތަންމަތި ތިބުމާއި އެމީހުން ހަމައަށް

 ؛ސަރަޙައްދުތައް

 

 ބަލައި މުދާ ،ރައްކާކުރުމަށާއި މުދާ އެކްސްޕޯޓް އަދި އިމްޕޯޓް

 ިފައިވާޚާއްޞަކުރެވ ފޭބުމަށް މީހުން ،ދޫކުރުމަށާއި މުދާ ،ފާސްކުރުމަށާއި

 ؛ސަރަޙައްދުތައް

 

4.    

 ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ރވިސްސަ ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ތަންތަނާއި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރައްކާކުރުމަށް ،ބެހެއްޓުމަށާއި

 ؛ސަރަޙައްދުތައް

 

5.    

 ހިލޭ އުޓީޑި ،ވެއަރހައުސްތަކާއި ބޮންޑެޑް ،ވެއަރހައުސްތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ސަރަޙައްދުތައް ވިޔަފާރީގެ މިނިވަން ،ފިހާރަތަކާއި

 

6.    

 ަށްބަނދަރުކުރުމ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ންރާއްޖެއި

 ްފައިޕާކުކޮށ އުޅަނދުފަހަރު އެފަދަ ،ސަރަޙައްދުތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ؛ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭއްވުމަށް

 

7.    

 ގޮތުގައި ެސަރަޙައްދުތަކުގ ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި

 .އެވަނީއެވެ ައިބަޔާންކޮށްފ ގައި 1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ތަންތަން ޑައަޅާފައިވާކަނ

 ސަރަޙައްދުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އިތުރުން ތަންތަނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 1 ޖަދުވަލު

 ުޝާއިޢ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ތަނެއް ކޮންމެ ކަނޑައެޅޭ ގޮތުގައި

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

   )ނ( .ނާކެމެކެވެމަ ވަނުމަކީ ހުއްދަނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ،ސަރަޙައްދުތަކަށް މްސްގެކަސްޓަ

 

 ބާބު ދެވަނަ

 

 އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއިން ބަނދަރުތަކުގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ކަސްޓަމްސްގެ

 ފަހިކޮށްދިނުން ފަރާތަކުން ހިންގާ ބަނދަރު އެ އިންތިޒާމު ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް

 

 ައިވާބަޔާންކޮށްފ ތިރީގައި ،ބަނދަރުތަކުގައި އޮންނަ ސަރަޙައްދުތައް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހިންގާ ބަނދަރެއް އެ ފުރިހަމަކުރުމަކީ ކަންތައްތައް

 

 ފަރާތުގެ ހިންގާ ބަނދަރު .7

  ޒިންމާ



33 

 

 ކައިަކުރުމަށްޓ މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއިން ބަނދަރުތަކުގައި

 ޢާންމުކޮށް ށްހިންގުމަ ކަންކަން އިދާރީ ބަނދަރެއްގައި އެ ،ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންވާނެ

 ަނދަރެއްބ އެ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ވަސީލަތްތަކާ ޢިމާރާތްތަކާއި ބޭނުންކުރާ

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން ހިންގާ

 

   )ހ(

 ކަނޑައަޅާ ްޓަމްސްއިންކަސ ،ތެރެއިން ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ުސްމިނަށްއ ފޫޓު (ހަތެއް) 7 ތިރިވެގެން ،ފެށިގެން ބިމުން ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި

 ފެންސްޖަހައި އުސްމިނަށް ފޫޓް (ދޭއް) 2 ރާނައި ނުފެންނަގޮތަށް އެތެރެ

 .ްދުކުރުންބަނ ނުވަދެވޭނެހެން މެނުވީ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަ ހުއްދަ ،ބަންދުކުރެވި

   )ށ(

 އެހެނިހެން ލާއިމުދަ ،ވަދެނިކުމެވުމަށާއި އުޅަނދުފަހަރު މީހުންނާއި ްދުތަކަށްސަރަޙައ

 ޑައެޅިފައިކަނ ޕޮއިންޓްތަކެއް ވަކި ނެރުމަށް ،ވެއްދުމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ތަކެތި

 ކުރެވިފައިޤާއިމު ޕޯސްޓް ސެކިއުރިޓީ މިޕޮއިންޓްތަކުގައި އަދި. ހުންނަންވާނެއެވެ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ންވާނެބޭނު ކުރުމަށް މޮނިޓަރ ބަލައި ކަންތައްތައް ހިނގާ ަރަޙައްދުތަކުގައިސ

 ކުރެވިފައި ޤާއިމު ސަރަޙައްދުގައި ،ސިސްޓަމެއް ކެމެރާ ޓީވީ ސީ.ސީ

 ނެގޮތްލިބޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮންޓްރޯލް މިސިސްޓަމުގެ އަދި .ހުންނަންވާނެއެވެ

 .އެވެހަމަޖައްސައިދޭންވާނެ ފަރާތަކުން ހިންގާ އެބަނދަރު

 

   )ރ(

 އަދި މުދަލާއި ޓްޓްރާންސި ،މުދަލާއި އެކްސްޕޯޓް ،އިމްޕޯޓްމުދަލާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 އިންތިޒާމު ގެންގުޅެވޭނެ ވަކިކޮށްގެން މުދާ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 

   )ބ(

 އެކަން ،މަނަބަދަލުކުރާ ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން މުދާ ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ޅ(

 ތެރިކަމާއެކުރައްކާ ތަކެތި އެހެނިހެން މުދަލާއި ހިފެހެއްޓޭ ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ޓަމްސްގެކަސް މިގޮތުން .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި ވަކިތަނެއް ބެހެއްޓޭނެ

 ްނަހުނ ރަޙައްދުގައިސަ ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،މުދާ ހިފެހެއްޓޭ ބޭނުމަށް

 .ވާނެއެވެނު ނަގައިގެން ފީއެއް އެއްވެސް ފަރާތުން ހިންގާ ބަނދަރު ދުވަސްތަކަށް

 

   )ކ(

 ިންވަރަށްމ އެކަށީގެންވާ ރޭގަނޑު ،ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނެއެވެޤާއިމުކުރަންވާ ފަރާތުން ހިންގާ ބަނދަރު ނިޒާމެއް ހުންނާނެ އަލިކަން

 

   ()އ

 ރަޙައްދެއްވަކިސަ ބަލައިފާސްކުރާނެ ތަކެތި އެހެނިހެން މުދަލާއި އުޅަނދުފަހަރާއި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ކަނޑައެޅިފައި

 

   )ވ(
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 ަނެއްތ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހަށިގަނޑުބަލައި މީހުންގެ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ސަރަޙައްދުގައި

 

   )މ(

 ހުންމީ ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ ްޖެއަށްރާއ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ލޭން" ފެހި" އަދި "ރަތް" ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ނިޒާމު ބަލައިފާސްކުރުމުގެ

 .ޤާއިމުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 

   )ފ(

 ބަލައި ތަކެތި ިމުދަލާއ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ދާމު ސްކޭނަރާއި ކޮންޓެއިނަރ ،މެޝިނާއި އެކްސްރޭ ބޭނުންވާ ފާސްކުރުމަށް

 ުރުމަށްފާސްކ ބަލައި މުދާ އިތުރުންވެސް މީގެ ސާމާނާއި ބޭނުންވާ މިނެކިރުމަށް

 ؛ހޯދުން މެޝިނަރީ އެހެނިހެން ބޭނުންވާނެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ދ(

 ވަހުގެދު އަންނަ ިގެންޖެހ ،ފެށިގެން ން 6:00 ހެނދުނު ދުވަހެއްގެވެސް ކޮންމެ

 ްބަނދަރުތަކުނ ،މުދަލާއި ބޭލި އެނބަނދަރަކަށް ދެމެދު އާ 6:00 ހެނދުނު

 ެދުވެރިކޮށްމ ވަސީލަތް އިލެކްޓްރޯނިކް، ޝީޓް ޓެލީ އެރުވިމުދަލުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް

 ކުރިން ގެ 12:00 މެންދުރު ދުވަހުގެ އަންނަ ޖެހިގެން، ލިޔުމުން ނުވަތަ

 .ޅަންވާނެއެވެހުށަހަ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ތ(

 ަވާއިދުންގ ،މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ލެހެއްޓުމާބެ މުދަލެއް އެ ،ނިމެންދެން ދޫކޮށް ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ންމިގޮތު ެ. ނެއެވންވާބަލަހައްޓަ ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުދާ އެ ،ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ

 މުދަލަކަށް އެފަދަ ،ބަލައި ވައްތަރަށް ބާވަތާއި މުދަލުގެ ،ބަލަހައްޓަންވާނީ މުދާ

 .ނުލިބޭނެގޮތަށެވެ ގެއްލުން

 

  ބެލެހެއްޓުން މުދާ .8 )ހ(

 ސްޓަމްސްގެކަ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ލިބިގެން ްހުއްދައެއ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ ،މެނުވީ ދޫކޮށްލުމުން ދަށުން ބެލުމުގެ

 ންގާހި ބަނދަރު ގެންދިއުމަށް ބޭރަށް ސަރަޙައްދަކުން ކަސްޓަމްސްގެ ،މެނުވީ

 .ނުވާނެއެވެ ހުއްދަކޮށްގެން ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތުން

 

   )ށ(

 ވަކިން މާއެކުރައްކާތެރިކަ ،މުދާ ބާވަތްތަކުގެ ނުރައްކާތެރި އެނޫންވެސް ކެމިކަލާއި

 ިތުރުންއ މީގެ އަދި. ހުންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި އިންތިޒާމު ްޓޭނެބެލެހެއ

 ޔަނުދީހަލާކުވި ތަކެތިވެސް ޒާތުގެ ހަލާކުވާ އަވަހަށް ތެރެއިން ކާބޯތަކެތީގެ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި އިންތިޒާމު ބެލެހެއްޓޭނެ

 

   )ނ(

 ގެކަސްޓަމްސް ންނުގެންދެވިގެ ،މުދާ ނިމޭ އިޖުރާއަތުތަކުން ކަސްޓަމްސްގެ

 ސްގެކަސްޓަމް ބަހައްޓަންވާނީ މުދަލެއް އެ ،ބަހައްޓާނަމަ ސަރަޙައްދެއްގައި

 .ވަކިންނެވެ އެއްނުވާނެހެން މުދަލާ ހުންނަ ނުނިމި އިޖުރާއަތުތަކުން

   )ރ(
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 މުދާ ،ތެރެއިންެ މުދަލުގ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 އެ މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ ހުންނަ ދޫނުކުރެވި މުއްދަތުގައި ނޑައެޅިފައިވާކަ ދޫކުރުމަށް

  .ްދަންވާނެއެވެދެމުންގެނ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ

 

   )ބ(

 މުދާ ،ތެރެއިންެ މުދަލުގ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ޢަމަލުކުރާނީ ދުމުދަލާމެ ހުންނަ ނުގެންގޮސް މުއްދަތުގައި ައެޅިފައިވާކަނޑ ދޫކުރުމަށް

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި

 

   )ޅ(

 ންމެހައިއެ ފޯރުވައިދޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ހިންގާފަރާތުން ބަނދަރު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ާތުކޮށްމަރާމ ފަރާތަކުން ހިންގާ ބަނދަރުތައް އެ ،ތަކެތި ވަސީލަތްތަކާއި ތަންތަނާއި

  .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް .9

  

 ބައިގެ ަނައެއްވ ގަވާއިދުގެ މި ،ބަނދަރުތަކުގައި އޮންނަ ސަރަޙައްދުތައް  ކަސްޓަމްސްގެ

 ގެޒެޓުގައި ގެުދިވެހިސަރުކާރ މިގަވާއިދު ،ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ދެވަނަ

 ހިންގާ ްބަނދަރެއ އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ނުވަދިހަ) 90 ފެށިގެން ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ ފަރާތުން

 

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝަރުޠުތައް .10

  މުއްދަތު ދެވޭ

 ބާބު ތިންވަނަ

 ގެންދިއުން ަށްއަނެއްތަނ އެއްތަނުން މުދާ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ގެންދެވޭނީ އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން މުދާ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ެންޓްއެޖ އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ލިޔުމަކުން އެކަމަށްއެދި

 .ތިންނެވެމަ އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހަޅުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 މުދާ އަނެއްތަނަށް ަނުންއެއްތ .11 )ހ(

  ހާލަތްތައް ގެންދެވޭނެ

 ބާވަތްތަކުގެ ިވާބަޔާންކޮށްފައ ތިރީގައި ،ހުންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ަނަށްތ އަނެއް އެއްތަނުން މަތިން އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ

 .ދެވޭނެއެވެ ހުއްދަ ގެންދިއުމުގެ

 

   )ށ(

 ؛ދާމު ޓްރާންސިޓް

 

1.    

 ؛މުދާ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް

 

2.    

    .3 ؛މުދާ ކުރަންޖެހޭ ޓްރާންސްފަރ
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 ؛މުދާ ގެންނަ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 

4.    

 ؛މުދާ ގެންނަ ސާވިސްމަގުން ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓް

 

5.    

 ؛މުދާ އެކްސްޕޯޓް

 

6.    

 ؛މުދާ ޝިޕްސްޓޯރ

 

7.    

 ،ކުރިން ުމުގެދެއްކ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް މުދަލަށް ގެންނަ ެއަށްރާއްޖ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ރާންސިޓްޓް ބަނދަރަށް އަނެއް ބަނދަރުން އެއް ،އޮންނަ ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ

 އެ ލުގައިބި އެއާރވޭ ނުވަތަ އެލް.ބީ މުދަލުގެ އެ ގެންދެވޭނީ ގޮތުގައި މުދަލުގެ

 .ނަމައެވެ ވާބަޔާންކޮށްފައި ކަމުގައި މުދާ ޓްރާންސިޓް މުދަލަކީ

 

  މުދާ ޓްރާންސިޓް .12 )ހ(

 ުދާމ ޓްރާންސިޓް ފިޔަވައި ހާލަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި)ހ(  މާއްދާގެ މި

 މުދަލެއް އެ ީހުއްދަދެވޭނ ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ އުފުލުމަށް އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން

 ،ހުއްދަދޭ އެޖެންޓް އެ ނުވަތަ އެޖެންޓަށް އުޅަނދުގެ ގެނައި ރާއްޖެއަށް

 .އެޖެންޓަކަށެވެ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 

   )ށ(

 ެންދާގ މުދާ އެ ،އުޅަނދަކުން ނުވަތަ ބަނދަރަކުން ހުރި މުދަލެއް ޓްރާންސިޓް

 ަށްމުދަލަކ ބާލާ ބަނދަރަކަށް ކޮންމެ ކުރިން ބަރުކުރުމުގެ މުދާ އުޅަނދަށް

 ްސްކަސްޓަމ ްފައިވާބަޔާންކޮށ ގައި 5 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި، ވަކިވަކިން

 އެ ޝަނާއެކުޑިކްލަރޭ އެ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފޯމު ޑިކްލަރޭޝަން ޓްރާންސިޓް

 .ެހުށަހަޅަންވާނެއެވ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މުދަލާގުޅޭ

  

   )ނ(

 ؛މެނިފެސްޓް ކާގޯ ޓްރާންސިޓް

 

1.    

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރީ

 

2.    

 .ބިލް އެއަރވޭ ތަނުވަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

3.    

 ނދަށްއުޅަ ގެންދިއުމަށް ބަނދަރަށް އަނެއް ބަނދަރުން އެއް ،މުދާ ޓްރާންސިޓް

 ހުރި ދާމު ،ހުށަހެޅުމުން ޑިކްލަރޭޝަން ޓްރާންސިޓް ކަސްޓަމްސް ބަރުކުރަންވާނީ

 . ެސިލްޖެހުމުންނެވ ކަސްޓަމްސްއިން ދާގީނާގައި ނުވަތަ ކޮންޓެއިނަރުގައި

 

   )ރ(

   )ބ( ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި ،ކުރިން ޗެކްކުރުމުގެ މުދާ ސްއިންކަސްޓަމް
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 އެއްވެސް އެސިލަށް ނުވަތަ ކަނޑައި ސިލް ޖަހާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން

 .ނުވާނެއެވެ ދީގެން ގެއްލުމެއް

 

 ނޑުމުގެކެ ްކަސްޓަމުނ ސިލެއް ޖަހާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން މުދަލެއްގައި ޓްރާންސިޓް

 ާމުދ އެ ނުވަތަ ،ހުރިނަމަ ކަނޑާފައި ސިލު އެ ނުވަތަ ހަލާކުކޮށް ކުރިން

 މުދާ އެ ،ަމަހުރިނ ހަލާކުކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަންދުކޮށްފައިހުރި

 މި ކުރުމާއެކުބާޠިލު ހުއްދަ ދީފައިވާ އެފަރާތަކަށް ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ އުފުލުމަށް

 ލެއްމުދަ އެ ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިގައިބަ ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ ފަރާތް ދީފައިވާ ހުއްދަ ގެންދިއުމުގެ

 

   )ޅ(

 އެޤައުމަށް، ނެސްގެ ރާއްޖެއަށް މަގުމަތީގައި ގެންދިއުމުގެ ޤައުމަކަށް އެހެން މުދަލެއް

 ންޓުގެންސްޝިޕްމަޓްރާ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ފޮނުވުމަށްޓަކައި

 ަޔާންކޮށްފައިވާބ ގައި 5 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި މުދަލަށް އެ ،ބަހައްޓާނަމަ ގޮތުގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމު ޑިކްލަރޭޝަން ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ކަސްޓަމްސް

 

 މުދާ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް .13 )ހ(

 ދާހުރިމު އެ ،މަމުދަލެއްނަ ގެނައި ކަނޑުމަގުން މުދަލަކީ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް

 ންޝިޕްމަންޓްޓްރާ ހުރި އުޅަނދެއްގައި އެ، ކުރިން ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް އުޅަނދަށް

 .ވާނެއެވެހުށަހަޅަން އެޖެންޓްކަސްޓަމްސްއަށް އުޅަނދުގެ ،ޑިކްލަރޭޝަން މުދަލުގެ

 

   )ށ(

 ގޯކާ ުޅަނދުގެއ އެ ،މުދަލެއްނަމަ ގެނައި ވައިގެމަގުން މުދަލަކީ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް

 އެޖެންޓް އުޅަނދުގެ ،މެނިފެސްޓް ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ،މެނިފެސްޓާއެކު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ނ(

  ގޮތުގައި ގެޓްރާންސްޝިޕްމަންޓު ،ފިޔަވައި މުދާ އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ުދަލާބެހޭމ އެ ،ފޮނުވާއިރު ޤައުމަކަށް އެހެން މުދަލެއް ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް

 މުދަލެއްކަން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލަކީ އެ ލިޔުމެއްގައި އެއްވެސް

 މުދާ ަރާތާއިފ ފޮނުވި މުދާ އަދި .ނުވާނެއެވެ ބަދަލުކޮށްގެން ލިޔުން އެނގޭނެގޮތަށް

 .ނުވާނެއެވެ ބަދަލުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ލިބެންވީ

 

   )ރ(

 ަވާއިދާގ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މުދާ ހިމެނޭ ސްޓްގައިމެނިފެ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް

 އެ ،ށްވަނިކޮ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުގެމަތިން ވާ އެއްގޮތް

 .ެނުނެގޭނެއެވ އެއް ޓެކްސް އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް މުދަލުން

 

   )ބ(

 ަތުގެމުއްދ ފައިވާކަނޑައެޅި ފޮނުވާލުމަށް އަނބުރާ މުދާ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް

 ސްއަށްކަސްޓަމް އެކަން އެޖެންޓް އުޅަނދުގެ ،ނުލެވިއްޖެނަމަ ފޮނުވާ ތެރޭގައި

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

   )ޅ(
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 ެ.ޭނެއެވުކުރެވނ އިމްޕޯޓު ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް ހިމެނޭ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގައި

 ފެނިއްޖެ ަށްްއކަސްޓަމްސ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި މުދާ ހިމެނޭ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގައި

 އެ ެމަތިންގޮތުގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 12 ގަވާއިދުގެ މި ،ހިނދެއްގައި

 .ފާސްކުރެވޭނެއެވެ ބަލައި މުދާ

 

   )ކ(

 ްކޮށްގެނ އެލޯންގްސައިޑް އުޅަނދުފަހަރު ކުރާ ދަތުރު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 އެކަމަށް ،ދެވޭނީ ހުއްދަ ކުރުމަށް ބަދަލު މުދާ އުޅަނދަށް އަނެއް އެއްއުޅަނދުން

 ،ުށަހަޅާއިރުހ މިގޮތުން. ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެޖެންޓް އުޅަނދުގެ އެދި

 ެނގެންއ އެމް.ބީ.ސީ އަދި ޓަނޭޖް ތަފްޞީލާއި މުދަލުގެ ބޭނުންވާ ބަދަލުކުރަން

 .ވާނެއެވެ އޮންނަން

 

 މުދާ ކޮށްގެން އެލޯންގްސައިޑް .14 )ހ(

  ކުރުން ޓްރާންސްފަރ

 އެއް ޮށްގެންކ އެލޯންގްސައިޑް އުޅަނަދުފަހަރު އޮންނަ ކޮންޓްރޯލްގައި ްސްގެކަސްޓަމ

 ޑައަޅާކަނ ކަސްޓަމްސްއިން ،ބަދަލުކުރެވޭނީ މުދާ އުޅަނދަށް އަނެއް އުޅަނދުން

 .ދަށުންނެވެ އުސޫލެއްގެ

 

   )ށ(

 ކުރާ ުރުދަތ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި

 މުދާ ަށްއުޅަނދ އަނެއް އެއްއުޅަނދުން، ކޮށްގެން އެލޯންގްސައިޑް ދުފަހަރުއުޅަނ

 ންކޮށްފައިވާބަޔާ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ދެވޭނީ، ހުއްދަ ކުރުމަށް ބަދަލު

 .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފީ

 

   )ނ(

 ޓްްޕޯސ މުދާ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް މަގުން ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ެލިވަރީޑ އެއަރވޭބިލާއި ދާގީނާތަކާއި ،ކަސްޓަމްސްއިން ގެންދަންވާނީ އޮފީހަށް

 ފީހުގެއޮ ޕޯސްޓް ،ނުކަނޑައި ސީލް ދާގީނާތަކުގެ ،ބެލުމަށްފަހު އަޅާ އޯޑަރާއި

 .ހަވާލުގައެވެ މުވައްޒަފެއްގެ

 

 ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން .15 )ހ(

 މުދާ ގެންނަ މަގުން ސަރވިސް

 ގެންދިއުން

 އެކި ގެތަނު އެ ،ހުއްދަކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ދަށުން ބެލުމުގެ އޮފީހުގެ ޓްޕޯސް

 ަސްޓަމްސްއިންކ ބޭގަށްލުމަށްފަހު މެއިލް ޕާރުސަލްތައް ގެންދާ ނުކަނޑާ އޮފީސްތަކަށް

 .ގެންދެވިދާނެއެވެ ކޮށްގެން ސީލް

 

   )ށ(

 ންނަުޤާއިމުކުރެވިފައިނުހ އޮފީސް ކަސްޓަމްގެ އަދި އޮފީސް ޕޯސްޓް ރީޖަނަލް

 ަމާބެހޭކ ސަރުކާރުގެ އޮފީހާއި ޕޯސްޓް ،ގެންނަތަކެތި އެޑްރެސްކޮށް ރަށްރަށަށް

 ެކިއުރިޓީސ އަދި ކަސްޓަމްސް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި ހާޒިރުގައި ފަރާތްތަކުގެ

 ފަރާތަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ނުޖެހޭ ބަހައްޓަން ބޭނުމަށް

 .ފޮނުވާލެވިދާނެއެވެ

 

   )ނ(

 މުދަލުގެ ގެންދެވޭނީ ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން ކުރުމަށްޓަކައި ސްޕޯޓްއެކް މުދާ

 ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ހުށަހެޅުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމަކުން ވެރިފަރާތުން

ގެންދިއުން މުދާ އެކްސްޕޯޓް .16 )ހ(
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 .ދަށުންނެވެ އުސޫލެއްގެ

 

 ނުވަތަ ުރެއްއުނިއިތ އެއްވެސް މުދަލަށް ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން ގައިެ )ހ( މާއްދާގ މި

 ރާތުންވެރިފަ މުދަލުގެ ޒިންމާ ގެއްލުމުގެ އެލިބުނު ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް

 .އުފުލަންވާނެއެވެ

 

   (ށ)

 ިޔަވައިފ ހާލަތްތައް ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން ގައި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 11 ގަވާއިދުގެ މި

 އަނެއްތަނަށް ންއެއްތަނު ގޮތްގޮތުން ހެންއެހެނި މުދާ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ްނެވެމަތިނ އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ހަދަންވާނީ ގެންގޮސް ގެނައުމާއި

 

 

 ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން .17

 އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން

  މުދާ ގެންދެވޭ

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 

 ުގައިވާދަށ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ދޫކުރެވޭނީ ތަކެތި ގޮތުގައި ސްގެސްޓޯރ ޝިޕް

 ތަކާއިއެއްބަސްވުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖެ އުޅަނދުފަހަރަށާއި

 ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 .އުޅަނދުފަހަރަށެވެ

 

 އަށް ސްޓޯރސް ޕްޝި .18

އުޅަނދުފަހަރު މުދާދޫކުރެވޭނެ

  

 މާއްދާގައި ވަނަ 18 ގަވާއިދުގެ މި ،ބަލާނީ ސްޓޯރސްގެގޮތުގައި ޝިޕް

 ބޯޓުގެ ،ާއިސްޕެއަރޕާސްޓްސްއ ގެންނަ ބޭނުމަށް އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކާބޯތަކެތި ްވާުނބޭނ ފަޅުވެރިންނަށް ،ފެނާއި ،ތެލާއި، އާލާތްތަކާއި ،އިކުއިޕްމަންޓާއި

 .ތަކެއްޗެވެ ފަދަ

 

 ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް .19 )ހ(

  ތަކެތި ދޫކުރެވޭ

 ދެވަނަ ގެގަވާއިދު މި ،ދޫކުރެވޭނީ ތެޔޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި)ހ(  މާއްދާގެ މި

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ހަތްވަނަ ބައިގެ

 

   )ށ(

 ޝިޕް ހުންނަންވާނީ މުދާ ގެންނަ ެއަށްރާއްޖ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 ކޮންސައިން ނަމުގައި އުޅަނދުގެ ގެންނަ ތަކެތި އެ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ

  ެ.ކޮށްފައެވ

 

   )ނ(

 މުގައިއުޅަދެއްގެނަ ގެންދާ މުދާ ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 .ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ގަވާއިދުން

 

 އަށް ސްޓޯރސް ޝިޕް .20 )ހ(

  މުދާދޫކުރުން

   )ށ( ޝިޕް ބާވަތްތައް ދުންފަތުގެ، ތަކެއްޗާއި އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި
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 ރާއްޖޭގެ ،އެހެންނަމަވެސް. ނުދެވޭނެއެވެ ހުއްދައެއް ކުރުމުގެ އެތެރެ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ

 ،ބޭނުމަށް އްގެއުޅަނދެ އޮތް ކޮންޓްރޯލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،ސަރަޙައްދުގައި

 ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ،މިންވަރަކަށް ހުއްދަކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ޑިއުޓީއިން އިމްޕޯޓް ،ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް، ވެއަރހައުސްއަކުން ބޮންޑެޑް

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިމާއްދާ ދޫކުރުމަކަށް ބާވަތްތައް މި މަތީން ގޮތެއްގެ އިސްތިސްނާވާ

 

 ތަނުވަ ޤާނޫނަކުން އެހެން މުދަލަކީ އެތެރެކުރާ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 އެކުގައި ޝަނާޑިކްލަރޭ ގުޑްސް މުދަލެއްނަމަ ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަ ދަށުން ގަވާއިދެއްގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަސްލު ހުއްދައިގެ އެ

 

   )ނ(

 މި ،ޫރުމަހާއިއ ،ރަލާއިބަނގު ތެރެއިން މަނާތަކެތީގެ އެތެރެކުރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ިޮތުގައގ ސްޓޯރސްގެޝިޕް ތަކެތި އެހެނިހެން ހުންނަ އުފައްދާފައި ބޭނުންކޮށްގެން ދެބާވަތް

 ެވޭބެލ ށްތިޔާރުކަމަހަ. މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި، ދޫކުރެވޭނީ

 ނަލްނޭޝަ އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ، ދޫކުރެވޭނީ ބާވަތެއް އެއްވެސް

. ެމަތީންނެވ ގޮތެއްގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެ ސެކިއުރިޓީން

 ރސްގެޝިޕްސްޓޯ އެއްޗެއް އެއްވެސް މިނޫން، ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި މަނާތަކެތީގެ

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ދުލެއް ގޮތުގައި

 

   )ރ(

 ،ޚާއްޞަކުރެވި ަށްބެހެއްޓުމ ތަކެތި ގެންނަ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 ސްތަކުގައިވެއަރހައު ބޮންޑެޑް ހެދިފައިވާ ފެންވަރަށް ގަބޫލުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ތަކެތި ގެންނަ ގޮތުގައި ޝިޕްސްޓޯރުގެ ބެހެއްޓުމަށް

 

   )ބ(

 ،ނެތްނަމަ ްވެއަރހައުސްއެއ ބޮންޑެޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 .އުޅަނދަކަށެވެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެ ކުރެވޭނީދޫ ތަކެތި

 

   )ޅ(

 ުންނަނުހ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި

 ންބޭރު ރާއްޖެއިން ތަކެތި ގެންނަ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް ފަރާތްތަކުން

 ކެތިތަ އެ ،ަމަނެތްނ ރާއްޖޭގައި އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެ ގެންނައިރު

 ުކުރެވިދޫނ މުދާ ނެތިގެން އުޅަނދު. އައުމުންނެވެ ރާއްޖެ އުޅަނދު ،ދޫކުރެވޭނީ

 މައްސަލަ ޑެމަރޭޖްފީގެ ދައްކަންޖެހޭ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ބެހެއްޓޭ

 .ވެރިފަރާތުންނެވެ އުޅަނދުގެ ،ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ

 

   )ކ(

 އުޅަނދުގެ ގެންދިއުމަކީ ދަކަށްއުޅަނ އެ ،މުދާ ދޫކުރެވޭ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

، މުދަލެއް ދޫކުރެވޭ ގޮތުގައި ޝިޕްސްޓޯރގެ އަދި. ޒިންމާއެކެވެ އެޖެންޓުގެ ނުވަތަ މާސްޓަރ

 އުޅަނދުގެ އެ ނުވަތަ ،ގެންދިއުމާއި ތަނަކަށް އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދު ދޫކުރެވޭ މުދަލެއް އެ

 ކުށެއް މިފަދަ .ކުށެކެވެ މަކީވިއްކު ނުވަތަ ދީ އެހެންފަރާތަކަށް ފިޔަވައި ފަޅުވެރިން

 އުޅަނދުގެ އެ ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ  19ގަވާއިދުގެ މި  ،ކޮށްފިނަމަ

ޒިންމާ އެޖެންޓުގެ މާސްޓަރާއި .21
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 .އެޅޭނެއެވެ ފިޔަވަޅު އެޖެންޓާމެދު ނުވަތަ މާސްޓަރ

 

 

 

 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 ތަކެތި ފޮނުވާ ތަކެއްޗާއި ގެންނަ ވެރިކޮށްމެދު ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 

 

 މާފު ިއުޓީޑ، ތެރެއިން ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

ި، ތަކެއްޗާއ ްނަގެނ ބޭނުންތަކަށް ޒާތީ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ތަކެއްޗާއި ގެންނަ ދާއިރާތަކަށް

 އަގުހެޔޮ ޖެހޭނު ދައްކަން ޑިއުޓީ ި،ތަކެއްޗާއ ފަދަ ޑޮކިއުމެންޓްސް އަދި ކޮރެސްޕޮންޑެންސް

ުސޫލާ އާ ކަނޑައަޅ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ކޮންސައިންމަންޓުތަކ

  އެއްގޮތަށެވެ.

 

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ .22

ތަކެތި ގެންނަ ބޭނުންތަކަށް

  

 ިންރެއތެ ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ޒާތީ ްގެފަރުދުނ އަމިއްލަ ،ތަކެއްޗާއި ގެންނަ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ ދަތުރުވެރިން

ާ ކަނޑައަޅ އްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ   ގެންނަ ބޭނުންތަކަށް

 އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

 

  ނެގުން ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް .23 )ހ(

 ިންތެރެއ ތަކެތީގެ ގެންނަ ިކޮށްމެދުވެރ ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ޒާތީ ެފަރުދުންގ އަމިއްލަ ،މުދަލާއި ގެންނަ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ ދަތުރުވެރިން

 ކަނޑައަޅާ ިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރ މާފުކުރުމަށް ޑިއުޓީ ،މުދަލުން ގެންނަ ބޭނުންތަކަށް

 ަލުކުރުމަށްޢަމު ތަކެއްޗާމެދ އެފަދަ ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ ހުންނަ އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ

 ދާގަވާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .އެއްގޮތަށެވެ

 

   )ށ(

 ްނަގެނ ބޭނުމަށް ވިޔަފާރި މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

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

 ބައިގައި ަނަވ 3 ގަވާއިދުގެ މި ،ދޫކުރެވޭނީ ތަކެތި ހުންނަ އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ

 ހުށަހަޅައި ުންލިޔ އެހެނިހެން ޑިކްލަރޭޝަނާއި ގުޑްސް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ދެއްކުމުންނެވެ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ .24 )ހ(

 ހުށަހެޅުން

  

 ޑިއުޓީ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ންޕޯސްޓު

 މުދަލުގެ ކުރަންވާނީ މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ ތަކެއްޗާގުޅޭގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ

   )ށ(
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 ބަދަލުގައި ވެރިފަރާތުގެ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން އަދި .ވެރިފަރާތުންނެވެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި އެއްވަނަ ބައިގެ ވަނަ 9 ެގަވާއިދުގ މި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޢައްޔަން މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުގެމަތިން

 

 ްސްއިންކަސްޓަމ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ކޫރިއަރ ްލޯކަލ ،މެނިފެސްޓެއް އޭޖެންޓް އެތަކެތީގެ ކުރިން ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި

 ތިރީގައި މެނިފެސްޓާއެކު އޭޖެންޓް .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސަށް އެޖެންޓް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން .25 )ހ(

 ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް

 މެނިފެސްޓް އޭޖެންޓް ތަކެތީގެ

  ހުށަހެޅުން

 ؛ރއޯޑަ ޑެލިވަރީ

 

1.    

 ؛އެއަރވޭބިލް ޕޯސްޓު ނުވަތަ ކޫރިއަރ

 

2.    

 ްޓްއޭޖެނ ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 .ެވެހިމަނަންވާނެއ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މެނިފެސްޓުގައި

 

   )ށ(

 ؛ނަން ފުރިހަމަ މިހާގެ ގެނައި ތަކެތި

 

1.    

 ؛އެޑްރެސް މިހާގެ ައިގެނ ތަކެތި

 

2.    

 ؛ބާވަތް މުދަލުގެ އަދަދާއި ދާގީނާގެ

 

3.    

 .ނަން ެއެކުންފުނީގ ،މުދަލެއްނަމަ ގެނެސްފައިވާ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ

 

4.    

 އޭޖެންޓް ތަކެއްޗެއްވެސް ހުރިހާ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ނުހިމެނޭ މެނިފެސްޓުގައި އޭޖެންޓް އެގޮތުން .ހިމަނަންވާނެއެވެ މެނިފެސްޓުގައި

 ބައިގައި ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މި ،ހުރެއްޖެނަމަ ޝިޕްމަންޓުގައި ތަކެތި

 .ެވޭނެއެވެކުރ ޖޫރިމަނާ އޭޖެންޓް ކޫރިއަރ ލޯކަލް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ނ(

 މި ރެވޭނީފާސްކު ަލައިބ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 12 ގަވާއިދުގެ

 

26.

  

 ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި

 ތަކެތި އެ ންދޫކުރެވެންދެ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ފަރާތުގެ ެފައިވާހަވާލުވ  ހެއްޓުމާބެލެ މުދާ ،ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ހުންނާނީ

 .ދަށުގައެވެ ބެލުމުގެ

 

 ކަސްޓަމްސްގެ ތަކެތި .27

ބެހެއްޓުން ކޮންޓްރޯލްގައި
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 ތަނަށް ނެއްއަ އެއްތަނުން ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 .ްނެވެުގެމަތިނގޮތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި ގެންދެވޭނީ

 

 އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން ތަކެތި .28

  ގެންދިއުން

 ަރާތުންވެރިފ ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 މިގޮތުން .ވެފޮނުވާލެވިދާނެއެ އަނބުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވި އެތަކެތި ،ބޭނުންނުވާނަމަ

 ލޯކަލް ުވަހުދ ފާސްކުރާ ބަލައި މްސްއިންކަސްޓަ ބޭނުންވާތަކެތި ފޮނުވާލަން އަނބުރާ

 07 ފެށިގެން ންދުވަހު ހަވާލުކުރާ ތަކެތި އެ .ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ އޭޖެންޓަށް ކޫރިއަރ

 ކޫރިއަރ ލްލޯކަ ފޮނުވާލުމަށްފަހު އަނބުރާ ތަކެތި އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް

 

 ފޮނުވާލުން އަނބުރާ .29 )ހ(

 ކޫރިއަރ ލޯކަލް، ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ުރެވޭދޫކ ންޓަށްއޭޖެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި ހާޒިރުގައި އޭޖެންޓްގެ

 ،ުޢުލޫމާތމަ ަކެތީގެތ ހުންނަ ނުގެންގޮސް މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ތެރެއިން ތަކެތީގެ

 (ފަހެއް) 05 ށިގެންފެ ދުވަހުން ހަމަވާ މުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބެހެއްޓުމަށް ތަކެތި ެއ

 .ެވެދޭންވާނެއ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް ކޫރިއަރ ލޯކަލް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 

   )ށ(

 ަސްޓަމްސްއިންކ ފޮނުވާލުމަށް އަނބުރާ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ)ެ މިމާއްދާގ

 އަނބުރާ ިތަކެތ އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 07 ފެށިގެން ަހުންދުވ ދޭ ހުއްދަ

 .ނެއެވެއަންގަންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް ކޫރިއަރ ލޯކަލް ފޮނުވާލުމަށްފަހު

 

   )ނ(

 ިންތެރެއ ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ައެޅިފައިވާކަނޑ ދޫކުރުމަށް ތަކެތި ޓޭބެހެއް ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަނަ 14 ގެގަވާއިދު މި ޢަމަލުކުރާނީ މުދަލާމެދު ހުންނަ ނުގެންގޮސް މުއްދަތުގައި

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި

 

   )ރ(

 ޓުތައްޝިޕްމަން ތަކެތީގެ ބޭރުކުރެވޭ މެދުވެރިކޮށް ކޫރިއަރސަރވިސް ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 .ާނެއެވެހުށަހަޅަންވ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ރުމަށްޓަކައިކު ޕްރޮސެސް

 

 ބޭރުކުރުން ތަކެތި .30

  

 (؛ޑީ.އައި.އެސް) ޑިސްޕެޗް ފޯރ އިންސްޓްރަކްޝަން ޝިޕަރސް ޝިޕްމަންޓްގެ

 

   )ހ(

 ؛އެއަރވޭބިލް ޝިޕްމަންޓްގެ

 

   )ށ(

. ޑިކްލަރޭޝަން ސްގުޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 (.މުދަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑިކްލަރޭޝަން)

 

 

 

   )ނ(
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 ބާބު ހަވަނަ

 ދިނުން ހުއްދަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެތަންތަން ވަދެނުކުތުމަށް ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ެކަސްޓަމްސްގ ބަނދަރުތަކުގައި ރަސްމީ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 އަދި ރުއުޅަނދުފަހަ މީހުންނާއި ތަންތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ްސަރަޙައްދުކަމަށ

 ދޭންވާނީ ހުއްދަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެތަންތަން ،ވަދެނުކުތުމަށް ތަކެތި ވެހިކަލްފަދަ

  .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއިދުން

 

.31 )ހ(

  

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ދިނުން ހުއްދަ ވަދެނުކުތުމަށް

 ަޙައްދުތަކަށްސަރ ކަސްޓަމްސްގެ ނެތި ހުއްދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި

 .މަނާކަމެކެވެ ވަދެނުކުމެވުމަކީ ވެހިކަލްފަދަތަކެތި އަދި އުޅަނދުފަހަރު މީހުންނާއި

 

   )ށ(

 ަދާކުރާއ ވަޒީފާ މީހުންނާއި މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ްމެހައިއެނ ވަދެނިކުމެވާ އެސަރަޙައްދުތަކަށް ބޭނުމަކު ެނޫންވެސްއ މީހުންނާއި

 ެތަންތަންއ ހުއްދަ ވަދެނިކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތްތައް

  ުޅޭގޮތުންގ ފަރާތާ ބޭނުންވާ ދޫކުރަން ހުއްދަ އެ ،ދޭންވާނީ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ

 ސްލުއަ ލިޔުންތަކުގެ ެންމެހައިއ ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ އެތަންތަން

 ިގޮތުންމ  .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ފައިވާބަޔާންކޮށް މާއްދާގައި ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ މި ،ލިޔުންތަކަކީ ހުށަހެޅޭ

 .ާންވާނެއެވެވ ލިޔުންތަކަށް ދެނެގަނެވޭނެ ފުރިހަމަވާކަން އެމީހެއްގައި ޝަރުޠުތައް

 

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ .32 )ހ(

  މީހުން ވަދެނިކުމެވާ

 ،މެވުމުގައިވަދެނިކު އެތަންތަނަށް އުޅޭއިރުއާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ަބަދުވެސްއ ފާސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަދެނުކުމެވުމަށް ތަނަށް އެތަން

 .ެވެހުންނަންވާނެއ ހަރުކޮށްފައި ފެންނަގޮތަށް

 

   )ށ(

 ހުއްދަ މުގެވަދެނިކުމެވު ވެހިކަލް ނުވަތަ އުޅަނދުފަހަރު ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ވެހިކަލްގެ ަނުވަތ އުޅަނދު ދެވުނު ހުއްދަ ،ދިނުމަށްފަހު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެތަންތަން

 ުވަހުގެދ (ތިނެއް) 3  ގިނަވެގެން ދެވުނުތާ ހުއްދަ އެ ،ބާވަތް ،ނަންބަރާއި ރަޖިސްޓަރީ

 .އެވެދޭންވާނެ ކަސްޓަމްސްއަށް (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު) ތެރޭގައި

 

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ .33

 އުޅަނދުފަހަރާއި ވަދެނިކުމެވާ

  ތަކެތި ވެހިކަލްފަދަ

 ކުރުމަށްއަދާ ޑިއުޓީ ރަސްމީ ހަމައެކަނި ވަންނަންވާނީ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ ބޭނުން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ަތަނުވ

 

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ .34

  ބޭނުން ވަންނަންޖެހޭ

 ވަދެ ވެހިކަލްފަދަތަކެތި އަދި އުޅަނދުފަހަރު މީހުންނާއި ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ދޮރާށިތަކުން ދީފައިވާ ަހުއްދ ކަސްޓަމްސްއިން އަދި ޚާއްޞަކުރެވި އެކަމަށް ނުކުމެވާންވާނީ

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ .35

ތަންތަން ވަދެނިކުމެވާންޖެހޭ
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 .ތަންތަނުންނެވެ އެފަދަ ނުވަތަ

 

 ްފައިވާބަޔާންކޮށ ތިރީގައި މީހުންގައި ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

  ެ.ވާންވާނެއެވ ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް

 

 ދިނުމުގައި ހުއްދަ .36

 ބަލާނެ ކަސްޓަމްސްއިން

  މިންގަނޑު

 ޝަރީޢަތަށް ައެއްމައްސަލ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އެތަކެތީގެ ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި

 ކަނޑައެޅުނު ންޙުކުމު އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒްކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު( ތިނެއް) 03  މާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު

 

   ()ހ

 ައެއްމައްސަލ ޖީނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުމެއްޙު ދިގުމުއްދަތެއްގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ (ބާރަ) 12 ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަށް

 ަނޑައެޅުނުކ އެޙުކުމުން ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް އެޙުކުމް ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު (އެކެއް) 01 މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު

 

   )ށ(

 މި ފަރާތަކީ ޭއެދ ހޯދުމަށް ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ވާފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ

 ުއްދަހ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަރާތަކަށްވާނަމަ

 .ދެވޭނެއެވެ އެފަރާތަކަށް

 

 ސަރަޙައްދުތަކަށް .37 )ހ(

 ދާއިމީ ވަދެނިކުމެވުމުގެ

 ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދައާމެދު

  އެންގުން ގޮތެއް ނިންމާ

 ިއެދ ހޯދުމަށް ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 ގިނަވެގެން ލިބޭތާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ސްޓަމްސްއިންކަ އެހުށަހެޅުމަށް (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު) ތެރޭގައި

 .ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ްވެސްއެއ ހަމަނުވާ ޝަރުޠު ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ާނެއެވެެންނުވދީގ ހުއްދަ އެ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ސަރަޙައްދުތައް ،ފަރާތަކަށް

 

   )ނ(

 ިންގާހ އެތަންތަން ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ބަންދު ުސަރުކާރ) ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 ގިނަވެގެން ދޭތާ ފަރާތްތަކުން

 ޓަމްސްއަށްކަސް ލިޔުންތައް އެންމެހައި ގުޅޭ ހުއްދައާ އެ (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް

 .ްވާނެއެވެހުށަހަޅަނ

 

 މަޢުލޫމާތު ހުއްދައާބެހޭ .38 )ހ(

  ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 އެއްވެސް ،ދަހުއް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 (ތިނެއް) 3 ގިނަވެގެން ބާޠިލުކުރާތާ ހުއްދަ އެ ،ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ސަބަބަކާހެދި

 އެކަން (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ުބަންދ ސަރުކާރު) ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(
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 ފަރާތުގެ ިވާދޫކުރެވިފައ ހުއްދަ ވަދެނިކުމެވުމަށް  ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ފަރާތަށް ިދޫކުރ ހުއްދަ އެކަން ،ބަދަލުވެގެން މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފާހުގައިވާ

 ރޭގައިތެ ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3  ގިނަވެގެން ގިތާއެން އެކަން ،އަންގައިފިނަމަ

 ށްކަސްޓަމްސްއަ މަޢުލޫމާތު އެ (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު)

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ަމްސްގެކަސްޓ ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މާއްދާގައި ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ މި

 ކުރަން ނުވަތަ ަށްކޮށްފިކަމ މީހަކު އިވާދީފަ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ިކުރުމުގައ ކުށެއް އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް

 ސަލައިގައިމައް އެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވިކަމަށް

 ޢަތުންޝަރީ ދުމައްސަލައާމެ އެ ނުވަތަ ،ނިމެންދެން ގޮތެއް ބެހޭގޮތުން ދަޢުވާކުރުމާ

 ހުއްދަ އެ ،ްހިފެހެއްޓުމަށ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް އެ ނިމެންދެން ގޮތެއް

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް ދޫކުރި

 

  ހިފެހެއްޓުން ހުއްދަ .39 )ހ(

 ާތަކާމެދުފަރ ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ ޙުޤީޤަށްތަ ކަސްޓަމްސްގެ

 ހުއްދަ އިވާހިފެހެއްޓިފަ، ނިންމައިފިނަމަ ނުކުރަން ދަޢުވާ ނުވަތަ ،ނުވެއްޖެނަމަ

 .ދޭންވާނެއެވެ އެފަރާތަކަށް އަލުން

 

   )ށ(

 ާތަކާމެދުފަރ ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ ތަޙުޤީޤަށް ްގެކަސްޓަމްސ

 ފަރާތަށް ިދޫކުރ ހުއްދަ އެ ،ބާޠިލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 

  ބާޠިލުކުރުން ހުއްދަ .40 )ހ(

 ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސްް ވަދެނިކުމެވުމަށ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 އެ ،ިފިނަމައަންގައ ކަސްޓަމްސްއިން ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ

 އެކަން ފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ،ޢަމަލުކޮށް އެގޮތަށް ފަރާތުން ދޫކުރި ހުއްދަ

 ަންދުބ ރުކާރުސަ) ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 03 ގިނަވެގެން އެންގުމަށްފަހު

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް

 

   )ށ(

 ލްފަދަތަކެތިވެހިކަ އަދި އުޅަނދުފަހަރު މީހުންނާއި ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ނުންވާބޭ ދޫކުރަން ހުއްދަ އެ ،ދޫކުރަންވާނީ ހުއްދަ ވަގުތީ ވަދެނުކުމެވުމުގެ

 ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ ވެހިކަލްފަދަތަކެއްޗާ އަދި ަހަރުއުޅަނދުފ މީހުންނާއި

 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ ހުށަހަޅައި

 

 ސަރަޙައްދުތަކަށް .41 )ހ(

 ދޫކުރެވޭ ވަދެނިކުމެވުމަށް

  ހުއްދަ ވަގުތީ

 ކަސްޓަމްސްއަށް އެދި ހުއްދައަށް ވަގުތީ ދޫކުރެވޭ ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 ކަސްޓަމްސްއަށް ،ގޮތެއް ނިންމި ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދައާމެދު އެ ވަގުތު ުށަހަޅާހ

   )ށ(
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 .އަންގަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ލިޔުން

 

 އެ ،ާތްތަކުންފަރ ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 އަދާކުރުމަށް ިބުވާޖ ޤާނޫނީ ކަސްޓަމްސްގެ ާތުންފަރ މީހެއްގެ އެ ،އުޅުމުގައި ވަދެ ތަންތަނަށް

 އެ މީހަކު އެ ،ފެނިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް އޮތްކަމަށް ސަބަބެއް ފަދަ އެޅިދާނެ ހުރަސް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ނެރުމުގެ ސަރަޙައްދުން

 

 މީހަކު ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ .42

 އެ ހުއްޓާ ސަރަޙައްދެއްގައި

  ނެރުން ނުންތަ

 ްތިތަކަށްގިނ ސަރަޙައްދުތައް ކަސްޓަމްސްގެ ޙާލަތެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ކަސްޓަމްސްއިން

 ކަސްޓަމްސްއިންް ވަދެނިކުމެވުމަށ ސަރަޙައްދުތަކަށް ނުވަތަ ތަންތަނަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ،ބަހައި

 ަސްޓަމްސްއަށްކ އިޚުތިޔާރު ހަމަޖެއްސުމުގެ ދޫކުރާގޮތަށް ފާހެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ޚާއްޞަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

 ސަރަޙައްދުތައް ކަސްޓަމްސްގެ .43

  ބެހުން ގިންތިތަކަށް

 ަކަށްސަރަޙައްދުތ ކަސްޓަމްސްގެ ކުރިން ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

، ުލޫމާތުމަޢ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ

 އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަސްދޮޅަސް) 60 ފަށާތާ ްޢަމަލުކުރަނ މިގަވާއިދަށް

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ތަންތަން

 

 ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް .44 )ހ(

 ކުރިން ފެށުމުގެ

 ވަނުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

ފަރާތްތައް ދެވިފައިވާ ހުއްދަ

  

 މަޢުލޫމާތު ދޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ެމަތިންގޮތުގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ްކޮށްފައިވާބަޔާނ މާއްދާގައި ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްފަހު ދިރާސާ ބަލައި

 ިވާދޫކުރެވިފައ އެފަރާތަކަށް ،ފުރިހަމަނުވާނަމަ އެމީހެއްގައި ޝަރުޠުތައް

 .ެވެވާނެއބާޠިލުކުރަން ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

   )ށ(

 ބާބު ހަތްވަނަ

 

 ޑިއުޓީދެއްކުން މުދަލުގެ އިހުމާލުވާ

 

 ެކޮންޓްރޯލުގ ްސްގެކަސްޓަމ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ނުވަތަ ެހަލާކުވ ގެއްލި ެއްމުދަލ އިހުމާލުން ފަރާތުގެ ހަވާލުވާ ބެލެހެއްޓުމާ ނިމެންދެން ދޫކޮށް ދަށުން

 ،އިސާފަ ަށްވާޑިއުޓީއ ޓްއެކްސްޕޯ ނުވަތަ އިމްޕޯޓް މުދަލެއްގެ އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކަމެއް ެފަދައ

. ވެންވާނެއެނިންމަ އިދައްކަ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދަލެއް އެ

 ންަރާތަކުފ ލުވެފައިވާހަވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދަލެއް އެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ އަދި

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

 މުދަލުގެ އިހުމާލުވާ .45

  ޑިއުޓީދެއްކުން

 ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 އިހުމާލުވީ މުދަލަށް އެ ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ

ބެލުން އިހުމާލުވުންކަމުގައި .46 )ހ(
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 .ބެލޭނެއެވެ ކަމުގައި

 

 ދާމު މެނިފެސްޓުންނާއި މުދަލުގެ ،ގެނެސްފައިވާކަން ރާއްޖެއަށް މުދާ

 ތެރެއިން މުދަލުގެ އެނގޭ ޓެލީޝީޓުން ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ

 ެއ ،ުދާމ ދޫކުރެވިފައިނުވާ ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއިދުން

 .ތުންނެ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ

 

1.    

 އަރުވައި ށްއުޅަނދަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި

 މުދަލެއް ންއިހުމާލު ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ ،ބޭލުމުގައި

 .މެދުވެރިވުން ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ގެއްލި

 

2.    

 ރުމުގައިކު ބަދަލު އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމުގައި މުދާ

 މުދާ ގައިކަމެއްކުރުމު އެފަދަ އެނޫންވެސް ނުވަތަ އުފުލުމުގައި މުދާ ނުވަތަ

 ނުވަތަ ިގެއްލ މުދަލެއް އިހުމާލުން ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ

 .މެދުވެރިވުން ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ވެހަލާކު

 

3.    

 ކޮންޓްރޯލުގެ ެކަސްޓަމްސްގ ނުފެތޭގޮތަށް ޙާލަތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި

 ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ގެއްލި މުދަލެއް ދަށުގައިހުރި

 މުދަލަކަށް އެ ންާތުފަރ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދަލެއް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 ސަލައެއްމައް އެ ކަސްޓަމްސްއިން  ކަނޑައަޅާނީ ނޫންކަން ނުވަތަ އިހުމާލުވިކަން

 .ކުރުމަށްފަހުއެވެ ތަޙުޤީޤު

 

   )ށ(

  ފައިވާބަންދުކޮށް ގައި ޕެކިންގގ ތަފާތު ،ދެއްކުމުގައި ޑިއުޓީ މުދަލުގެ އިހުމާލުވާ

 މުދަލާ އެ ަތަނުވ ޝިޕްމަންޓް އެ ،ބަލާނީ ގޮތުގައި ތަފުސީލުގެ މުދަލުގެ ހުންނަ ދާގީނާގައި

 ޑިއުޓީ މުދަލަށް އެ އަދި .ތަފްސީލަށެވެ މުދަލުގެ ހުންނަ އެނގެން ލިޔުންތަކުން ގުޅޭ

 ވާބަޔާންކޮށްފައި ބައިގައި ވަނަ 05 ގަވާއިދުގެ މި ކަނޑައަޅާނީ އަގު ދައްކާނެ

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 

 ބެލުމާއި ތަފުސީލު މުދަލުގެ .47

ކަނޑައެޅުން ުއަގ މުދަލުގެ

  

 ެލެހެއްޓުމާބ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ނުވަތަ ެމުދަލެއްގ ދައްކައި ކަމަށް ހަމަ ޝީޓުން ޓެލީ ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ

 ތެރެއިން ގެދާގީނާއެއް ،ނުލިބިހުރެ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް ބޭރުފުށަށް ދާގީނާއެއްގެ

 ،ަށްފަހުތަޙުޤީޤުކުރުމ ކަސްޓަމްސްއިން މައްސަލަ އެ ،މަދުވެއްޖެނަމަ މުދަލެއް

 ޑިއުޓީ ްކަންޖެހޭދައ މުދަލަށް އެ ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އޮތްކަމަށް ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

 ޔާރުއިޚުތި ނުނެގުމުގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދަލެއް އެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

  އިސްތިސްނާ .48 )ހ(
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 ކުރިން ުގެދޫކޮށްލުމ ކަސްޓަމްސްއިން މުދަލެއް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 މުދަލުގެ ނުވެގެން ބޭނުން ކުރަން އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ

 މުދަލެއް އެ އިހާލަތްތަކުގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ދޫކޮށްލާނަމަ ވެރިފަރާތުން

  .އިސްތިސްނާވެއެވެ ނެގުމުން ޑިއުޓީ
 

   )ށ(

 ަށުންދ ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލެއް ކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް

 .ނައްތާލުން

 

1.    

 .ވުންހަލާކު ވަރަށް ނުކުރެވޭ ބޭނުން މުދަލެއް ހާދިސާއެއްގައި ޤުދުރަތީ

 

2.    

 ސާމާނު ުހިފޭނ ބޭނުން ގެއޭ ،ހުންނަ ހަލާކުކޮށްލުމުން މުދަލެއް ދަށުން މާއްދާގެ މި

  ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ތަކެއްޗަށް އެފަދަ ،އެތެރެކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެއަށް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 

 

 ބައި ދެވަނަ

 

 އުޅަނދުފަހަރު ފުރާ ރާއްޖެއިން އުޅަނދުފަހަރާއި އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ދޫކުރުން ގެނައުމާއި ދަށަށް ރޯލުގެކޮންޓް ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދުފަހަރު

 

 ިސްޓަރީކޮށްފައިވާރަޖ ރާއްޖޭގައިި، އުޅަނދުފަހަރާއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން

 ންނައަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން ،ތެރެއިން އުޅަނދުފަހަރުގެ ބޭރުދަތުރުކުރާ

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ ތިރީގައި ެށިގެންފ ވަގުތުން ވަންނަ ސަރަޙައްދަށް ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރު

 ރޯލުގެކޮންޓް ކަސްޓަމްސްގެ އޮންނާނީ ހަމަޖެހެންދެން ގޮތަކަށް ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ

 .ދަށުގައެވެ

 

 ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ .49

އުޅަނދުފަހަރު ދަށުގައިވާ

  

 ؛ނުކުންނަންދެން ބޭރަށް ސަރަޙައްދުން ރާއްޖޭގެ

 

   )ހ(

 ޓަމްސްގެކަސް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ަވަނ 50 ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ދޫކުރަންދެން އުޅަނދު އެ ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ

   )ށ(
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 ިރީގައިތ އެދި ދޫކޮށްދިނުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ކޮންޓްރޯލުގެދަށުން ކަސްޓަމްސްގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ދޫކުރުން ށުންދަ ކޮންޓްރޯލުގެ .50 )ހ(

 އެދޭ ރުމަށްޗެކްކު އުޅަނދު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު

 

1.    

 ،ެއްނަމައުޅަނދ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ،އުޅަނދަކީ އެ

، ުބަދަލުކުރުމަށްފަހ ފަރާތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓަރީ އުޅަނދުގެ އެ

 ިވާދޫކޮށްފައ ކޮމިޔުނިކޭޝަނުން އެންޑް ރާންސްޕޯޓްޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ؛ލިޔުން

 

2.    

 އެންމެ އުޅަނދެއް އެީ، ދޫކުރެވޭނ ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދެއް

 އުޅަނދަކަށް ެއ ،ބޭލުމަށްފަހު މުދާ ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުގައި ކުރި ފަހުން

 ަލައިބ ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދު އެ ުންދެއްކުމ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ

 .ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 

   )ށ(

 ޖޭގައިރާއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ދޫކޮށްފައިވާ ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޮތުގައިގ އުޅަނދެއްގެ ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން، އުޅަނދެއް އުފައްދާފައިވާ

 ުރުމާއެކުކ ރަޖިސްޓަރީ ޮމިޔުނިކޭޝަނުގައިކ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ގެނެވޭނެއެވެ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދު އެ

 

 ބޭރަށް ރާއްޖެއިން .51 )ހ(

 ރަޖިސްޓަރީ ދަތުރުކުރުމަށް

 އުޅަނދުފަހަރު ކުރާ

 ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

  ގެނައުން ދަށަށް

 ށްބޭރަ ރާއްޖެއިން ނދުފަހަރުއުޅަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ުރުމަށްފާސްކ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދު އެ ދެވޭނީ ހުއްދަ ދަތުރުކުރުމުގެ

 .ފަހުއެވެ

 

 

   )ށ(

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ބޭލުން އަރުވައި ތަކެތި ،އަރައިފޭބުމާއި އުޅަނދުފަހަރަށް ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

 

 އޮންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ނެތި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ެކެވެމަނާކަމ ބޭލުމަކީ އަރުވައި ތަކެތި ،އައިސްވުމާއި ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް

 

.52 )ހ(

  

 ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް

 އަރުވައި ތަކެތި އައިސްވުމާއި

 ބޭލުން
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 ންެހެއ ކުރިން އެރުމުގެ ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދަކަށް އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 .މަނާކަމެކެވެ ބޭލުމަކީ އަރުވައި މުދާ އަރައިފޭބުމާއި މީހަކު އެއްވެސް

 

   )ށ(

 ެލުމަށްބ ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ރައްކާތެރިކަމާ ސަލާމަތާއި ޤައުމީ

 އެހެން ،އިއެރުމާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފަރާތުން ފޯސްގެ ޑިފެންސް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

 ތިންގޮތުގެމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައި އެ ،ލިބިގެން ބާރު ގާނޫނަކުން

 .ެއެވެއިސްތިސްނާވާނ އިން (ށ) މާއްދާގެ މި އެރުންތައް އަރާ އުޅަނދުފަހަރަށް

 

   )ނ(

 ކަސްޓަމްސްގެ ،އިފިޔަވަ އުޅަނދުފަހަރު ލިބިފައިވާ ކްލިއަރެންސް ޑިޕްލޮމެޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

، ބޭލޭނީ ިއަރުވައ ތަކެތި އައިސްވުމާއި ގޮސް ްއުޅަނދުފަހަރަށ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ

 .ތަކަށެވެފަރާތް ހުއްދަދޭ ކަސްޓަމްސްއިން ،ސަރަޙައްދަކުން ހުއްދަކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 

 ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް .53

 ކަސްޓަމްސްގެ އައިސްވުމުގައި

 ހޯދުން ހުއްދަ

 މި ވޭނީވެ ިސްއައ ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ފާސް ިންގޮތުގެމަތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ދެވަނަ ބައިގެ ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ދޫކުރެވިފައިވާ

 

 ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް .54 )ހ(

  ފަރާތްތައް އައިސްވެވޭނެ

 

 

 ސިންޖަރެއްފަ ނުވަތަ ކުރޫއެއް އުޅަނދެއްގެ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނުވާނެއެވެ ބޭނުމެއް ފާހެއް ފޭބުމަށް އަރައި އުޅަނދަކަށް އެ

 

   )ށ(

 ކްލަރޭޝަނުގައިޑި ކުރޫ ،ގެންނަ ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 ސްއަށްކަސްޓަމް ބާލައިގެން އުޅަނދުން ކުރުމަށްޓަކައި ކްލިއަރ ތަކެތި ހިމަނާފައިވާ

 .ގަޑިތަކުގައެވެ ޚިދުމަތްދޭ ސްއިންކަސްޓަމް ،ގެންނަންވާނީ

 

 ތަކެތި ގެންނަ ފަޅުވެރިން .55

  ބޭލުން

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ދިނުން ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް ބަނދަރުކުރުމާއި އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 

 ރަކަށްބަނދަ ރާއްޖޭގެ އުޅަނދެއް ކޮންމެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 .ހޯދުމެވެ ސްކްލިއަރެން އިންވާރޑް ކަމަކީ ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އެންމެ ށްފަހުއައުމަ

 ތެރޭގައިގަޑިއިރުގެ (ބާރަ) 12 ގިނަވެގެން އަންނަތާ ބަނދަރަށް އުޅަނދު މިގޮތުން

 ޑިޕްލޮމެޓިކް ތެރޭގައި މީގެ .ހޯދަންވާނެއެވެ ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް ކަސްޓަމްސްއިން

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ަނދުފަހަރުއުޅ ލިބިފައިވާ އިމްތިޔާޒް

 

 ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް .56 )ހ(

  ހޯދުން

 ނުފޯރާ ބާރު އިންސާނީި، ތެރޭގައ މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ގަވާއިދުގެ މި ،ހޯދުމަށްފަހުގައި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިވެގެން ޙާލަތެއް ޚާއްޞަ

   )ށ(
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 ތަންތަނުގައި އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ްފައިވާބަޔާންކޮށ ގައި 2 ޖަދުވަލު

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ މުއްދަތު އޮންނަ ބަނދަރުކޮށްފައި

 

 ކްލިއަރެންސް ްއިންވާރޑ ،ބަދަލުވުމުން ހާލަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 އުޅަނދު ަކަށްަރބަނދ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ހޯދުމަށްޓަކައި

 .އަންނަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 މި ޭނީދެވ ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 .ބަނދަރުތަކުންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ

 

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް .57 )ހ(

 ކްލިއަރެންސްދެވޭނެ

  ބަނދަރުތައް

ް ުތައ)ހ( ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ރަސްމީ ބަނދަރ މި މާއްދާގެ

ދަ ގެ ހުއްއުމުފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދި

 ވެ. ދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ތަންތަނުން އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދެވިދާނެއެ

 

  )ށ(

 ،ައުމާއެކުއ ބަނދަރަކަށް ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 އަށްކަސްޓަމްސް އޭޖެންޓް ނުވަތަ މާސްޓަރު ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އުޅަނދުގެ އެކަން

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

 އައުމާއެކު އުޅަނދު .58

އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

  

 ދޭ ެންސްއަރކްލި އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް ނެތި އޭޖެންޓަކު

 އޭޖެންޓަކު ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި (ސާޅީސްއަށެއް) 48 ފެށިގެން ވަގުތުން

 ިވާބަޔާންކޮށްފައ ބައިގައި ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މިަ، ހަމަނުޖައްސައިފިނަމ

 .ވޭނެއެވެކުރެ ޖޫރިމަނާ މާސްޓަރު ނުވަތަ ވެރިފަރާތް އުޅަނދުގެ އެ ،ގޮތުގެމަތިން

 ޖޫރިމަނާ ރެވޭކު މިގޮތުން ދެވޭނީ ފުރައިގެން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އުޅަނދަކަށް އެ އަދި

 .ނިންމުމުންނެވެ ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ

 

 އަންނަ ނެތި އޭޖެންޓަކު .59 )ހ(

  އުޅަނދުފަހަރު

 ެުވެރިކަމުގފަތުރ ރާއްޖެއަންނަ ސް،ކަމުގައިވިޔަ އޮތް އެހެން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ޓަކުއޭޖެން ފެށިގެން ވަގުތުން ދޭ ަރެންސްކްލިއ އިންވާރޑް ފަހަރަށް އުޅަނދު

 72 ަދިއ. ދެވޭނެއެވެ މުހުލަތެއް ގަޑިއިރުގެ( ހަތްދިހަދޭއް) 72 ހަމަޖެއްސުމަށް

 ެގަވާއިދުގ މި ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ، އޭޖެންޓަކު ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި( ހަތްދިހަދޭއް)

 ަނުވަތ ރާތްވެރިފަ އުޅަނދުގެ އެ ގޮތުގެމަތިން، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 19

 ެންފުރައިގ ށްބޭރަ ރާއްޖެއިން އުޅަނދަކަށް އެ އަދި. ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ މާސްޓަރު

 .މުމުންނެވެނިން ދައްކައި ސްޓަމްސްއަށްަކ ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ މިގޮތުން ދެވޭނީ

 

   )ށ(

 ކުޑަ، މީޓަރަށްވުރެ( ފަނަރަ) 15 ރާއްޖެއަންނަ ބޭނުމަށް ންގެޕްރޮވިޜަ

 ްވަންދެންދުވަސ( ހަތެއް) 7 ނެތި އޭޖެންޓްއަކު އުޅަނދުފަހަރަށް ުރުވެރިކަމުގެފަތ

 .ބަނދަރުކުރެވިދާނެއެވެ ސަރަހައްދެއްގައި ހުއްދަކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

   )ނ(
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 ފަރާތުންވެރި އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ހަވާލުވެފައިވާ އޭޖެންޓްކަމާ އުޅަނދެއްގެ

 ޤާނޫނާއި ވަތަނު ،ވަކިކޮށްފިނަމަ އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ންހުށަހަޅައިގެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އޭޖެންޓް، ަވަކިކޮށްފިނަމ އޭޖެންޓް އެ ކަސްޓަމްސްއިން ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ

 އެހެން ށްއުޅަނދަކަ އެ ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި  (ސާޅީސްއަށެއް) 48 ގިނަވެގެން ވަކިކުރާތާ

 ޖެންޓަކުއޭ ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި (ސާޅީސްއަށެއް) 48 ެ.ހަމަޖައްސަންވާނެއެވ އޭޖެންޓަކު

 އެ ތުގެމަތިންގޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މި ަ،ހަމަނުޖައްސައިފިނަމ

 ނދަކަށްއުޅަ އެ އަދި .ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ މާސްޓަރު ނުވަތަ ވެރިފަރާތް އުޅަނދުގެ

 ޓަމްސްއަށްކަސް ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ުންމިގޮތ ދެވޭނީ ފުރައިގެން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 .ނިންމުމުންނެވެ ދައްކައި

 

ބަދަލުކުރުން އޭޖެންޓްކަން .60

  

 ،ރިންދިނުމުގެކު ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 އަދި ހަރާއިބޯޓުފަ ،ކީވޯލް ،ފާލަން މަގަތު ،އުޅަނދެއް އެ ހުއްދަނެތި ކަސްޓަމްސްގެ

 ުމަކީކުރ އެލޯންގސައިޑް ކައިރިކޮށް ތަންތަނަށް ތަކެއްޗާއި ފަދަ ުފަހަރުބަނޑ

 .މަނާކަމެކެވެ

 

ކަންތައްތައް މަނާ ކުރުން .61 )ހ(

  

 އެ ރިންދިނުމުގެކު ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 .ަނާކަމެކެވެމ މަކީބޭލު އަރުވައި މުދާ ފޭބުމާއި އަރައި މީހަކު އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް

 

   )ށ(

 އޭޖެންޓަކު ،ތެރެއިން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 ގަޑިއިރުގެ (ބާރަ) 12 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ހަމަޖައްސައިގެން

 ައިވަލްއެރ ވެސެލް" ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 8 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރިން

 ްޓަމްސްއަށްކަސ އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު "ފޯމު ޭޝަންއިންފޮމ

 ކުރޫއިންގެ އިފަސިންޖަރުންނާ އުޅަނދެއްގެ އެ ފޯމާއެކު އެ އަދި ެ.ހުށަހަޅަންވާނެއެވ

 ޭޖެންޓަކުއ .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ،ލިސްޓު

 ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި ަނދުފަހަރުގެއުޅ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ނެތި

 .ގަޑީގައެވެ ދޭ ކްލިއަރެންސް ހުށަހަޅާނީ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 އަންނަ ކަނޑުމަގުން .62 )ހ(

 މަޢުލޫމާތު އުޅަނދުފަހަރުގެ

  ހުށަހެޅުން

( ނަރަފަ) 15 ރާއްޖެއަންނަ ސް،ކަމުގައިވިޔަ އޮތް އެހެން ގައި( ހ) މިމާއްދާގެ

)ބާރަ(  12 އައުމުގެ ރާއްޖެ އުޅަނދުފަހަރު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ، ކުޑަ މީޓަރަށްވުރެ

 ޭުށަނޭޅހ (އޭ.ޓީ.އީއެސްޓިމޭޓެޑް ޓައިމް އޮފް އެރައިވަލް ) ކުރިން،ގެ ގަޑިއިރު

 ބަބުސަ ނުހުށަނޭޅު (އޭ.ޓީ.އީއެސްޓިމޭޓެޑް ޓައިމް އޮފް އެރައިވަލް ) ހާލަތުގައި،

  ެ.އެވ ްވާނެހުށަހަޅަނ އެދި ދުމަށްހޯ ރެންސްަކްލިއ ލިޔުމާއެކު ހުށަހަޅާ ބަޔާންކޮށް

 

   )ށ(

 އްވަޞީލަތެ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން، ބަދަލުތައް އަންނަ އަށް އޭ.ޓީ.އީ އުޅަނދުގެ

 .ގެންދަންވާނެއެވެ އަންގަމުން ކަސްޓަމްސްއަށް، މެދުވެރިކޮށް

   )ނ(
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 ،ކުރިން އިރުގެަޑިގ 01 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ނދެއްގެއުޅަ އެ މެނިފެސްޓު ޕެސެންޖަރ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް

 

 އަންނަ ވައިގެމަގުން .63

 ޕެސެންޖަރ އުޅަނދުފަހަރުގެ

  ހުށަހެޅުން މެނިފެސްޓް

 ިންވަކ ނަންތައް އެހެނިހެން އަދި ނޭމް ސާ) ؛ނަން ފުރިހަމަ ފަސިންޖަރުންގެ

 (އެނގޭގޮތަށް

 

   )ހ(

 ؛ނަންބަރުު ޕާސްޕޯޓް ފަސިންޖަރުންގެ

 

   )ށ(

 .ޖިންސް ފަސިންޖަރުންގެ

 

   )ނ(

 ،ޝެޑިއުލް ްލައިޓްފ ތައްޔާރުކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން އުޅަނދުފަހަރާ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ެޝެޑިއުލްއަށްއ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސްއަށްކަސްޓަމް ފަރާތުން ހިންގާ ބަނދަރު ވައިގެ

 ްލައިޓުތަކުގެފ އެހެނިހެން އަންނަ ރާއްޖެއަށް ނުހިމެނި ޝެޑިއުލްގައި ،އުނިއިތުރާއި ގެނެވޭ

 .ހަޅަންވާނެއެވެހުށަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރު 01 އައުމުގެ އެފްލައިޓެއް ،މަޢުލޫމާތު

  

ހުށަހެޅުން ޝެޑިއުލް ފްލައިޓް .64

  

 އެ، ަށްހޯދުމ ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ްކަސްޓަމްސްއަށ އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ،ޑިކްލަރޭޝަން ޖެނެރަލް އުޅަނދެއްގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 އަންނަ ވައިގެމަގުން .65

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް

  ދިނުން ކްލިއަރެންސް

، ހޯދުމަށް ްކްލިއަރެންސ އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް ޑުމަގުންކަނ

 އޭޖެންޓް ނުވަތަ މާސްޓަރު އުޅަނދެއްގެ އެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 އަންނަ ކަނޑުމަގުން .66 )ހ(

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް

  ިނުންދ ކްލިއަރެންސް

 ؛(އަސްލު ކްލިއަރެންސްގެ ޕޯރޓް ލާސްޓް) ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް

 

1.    

 ނޭހިމެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އޮފް ްޓްޑިޕާޓްމަނ ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު) ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 އެންޑޯޒް ހެލްތުން ްޕޯޓ އަދި އެމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަން

 (ކުރެވިފައިވާ

 

2.    

 ؛ަންޑިކްލަރޭޝ ކުރޫ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 9 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

3.    

 ؛ލިސްޓް އިފެކްޓްސް ޕަރސަނަލް ކުރޫންގެ

 

4.    
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 ؛ލިސްޓް ސްޓޯރސް ޝިޕް

 

5.    

 ؛ސްޓޯރސް ބޮންޑު

 

6.    

 ؛ކޮޕީ މެނިފެސްޓްގެ ކާގޯ ޓްރާންސިޓް

 

7.    

 ؛ލިސްޓް ކޯލް އޮފް ޕޯޓް

 

8.    

 ؛ކޮޕީ ކްލިއަރެންސްގެ ސެކިއުރިޓީ އެފްގެ.ޑީ.އެން.އެމް

 

9.    

 ަރޭޝަންޑިކްލ ޖެނެރަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 11 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު)

  (ކުރެވިފައިވާ އެންޑޯޒް ްހެލްތުނ ޕޯޓް އަދި އެމިގްރޭޝަން

 

10.    

 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،އުޅަނދެއްނަމަ ކްލިއަރެންސްދޭ އިންވާރޑް އަލަށް

 ކުރެހުމާއި އުޅަނދެއްގެ އެ އެއްގޮތަށް ނަމޫނާއާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 10

 އުޅަނދެއްކަމުގައި ދޭ ކްލިއަރެންސް އަލަށް) .ސްޕެސިފިކޭޝަންސް

 އެ ،ގެނެސްފައިވާނަމަ ބަދަލެއް އެއްވެސް ަނދަކަށްއުޅ އެ ،ނުވިނަމަވެސް

 .(ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ކުރެހުމާއި އުޅަނދެއްގެ

 

11.    

 ތިރީގައި ދޭންވާނީ ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް އުޅަނދަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން

 ސްކްލިއަރެން އުޅަނދަކަށް އެ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ދިނުމުންނެވެ
 

   )ށ(

 ކްލިއަރެންސް ހެލްތުގެ ޕޯޓް

 

1.    

 ކްލިއަރެންސް ސެކިއުރިޓީ ފޯސްގެ ޑިފެންސް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

 

2.    

  ްސްކްލިއަރެނ އެމިގްރޭޝަންގެ އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 

3.    

 ަރެންސްކްލިއ ވާރޑްއައުޓް އަދި އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ކަނޑުމަގުން

 ދިނުމުގެ ްކްލިއަރެންސ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ދެވޭނީ

 .ެދެއްކުމުންނެވ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް ނުވަތަ މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ ،ފީ

 

   )ނ(

 ދިނުމަށް ކްލިއަރެންސް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި

 ޖެހިއްޖެ މަޑުކުރަން ތަނެއްގައި އެ ދިއުމުގައި އޮފިސަރުން ްގެކަސްޓަމްސ

 ތަނެއް ތިބެވޭނެ ތަނެއްގައި އެ އޮފިސަރުންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ޙާލަތެއްގައި

   )ރ(
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 ބޭނުންވާ އޮފިސަރުންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތިބުމުގައި ތަނުގައި އެ ،ހަމަޖެއްސުމާއި

 އޭޖެންޓް ނުވަތަ ްޓަރމާސ އުޅަނދުގެ ކުރުމުގައި އިންތިޒާމު ކަންތައްތައް

 .ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ އެހީތެރިކަން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ންވާބޭނު ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅޭގޮތުން ދިނުމާ ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ ލިޔުންތައް

 

   )ބ(

 ަރުކުރަންވާނީބަނދ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ގޮވައިގެން މީހުން އަރައިތިބޭ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ

 ނުވަތަ ރަކަށްބަނދަ އެއްވެސް އެހެން ރާއްޖޭގެ އަދި .ބަނދަރުތަކުގައެވެ ރަސްމީ ހަމައެކަނި

 މީހުން ިތިބޭއަރައ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ،ދެވޭނީ ދިއުމުގެހުއްދަ އުޅަނދު އެ ސަރަޙައްދަކަށް

 އެ އަދި .އެވެހަވާލުކުރުމަށްފަހުގަ އެމިގްރޭޝަނާ ްޑްއެނ އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 އެ އަދި ،ނިމިް ތަޙުޤީޤުކޮށ މައްސަލަ އެ ދެވޭނީ ހުއްދަ ފުރުމުގެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އުޅަނދު

 .ނިމުމުންނެވެ ފުރިހަމަކޮށް ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާ

 

 އަރައިތިބޭ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .67

 އަންނަ ައިގެންގޮވ މީހުން

  އުޅަނދުފަހަރު

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ބޭރުން ރާއްޖެއިން ،ކުލިއަރެންސަކީ އެޑްވާންސް

 ްޖެހޭބަލަނ ކަސްޓަމްސްއިން ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ކްލިއަރެންސް އުޅަނދުފަހަރަށް

  .ކުލިއަރެންސެވެ ދޭ ނުގޮސް އުޅަނދަކަށް އެ ،ބެލުމަށްފަހު ކަންތައްތައް

 

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް .68 )ހ(

 އެޑްވާންސް އުޅަނދުފަހަރަށް

 ދިނުން ކްލިއަރެންސް

  

، ކޮޕީ ުންތަކުގެލިޔ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އެދި ހޯދުމަށް ކްލިއަރެންސް އެޑްވާންސް

 އޭޖެންޓް ެއުޅަނދުގ ކުރިން ގަޑިއިރު (ބާރަ) 12 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދެއް އެ

 އުޅަނދު ެއ ،ދެވޭނީ ކްލިއަރެންސް އުޅަނދަށް .ާނެއެވެހުށަހަޅަންވ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .އައުމުންނެވެ ރާއްޖެއަށް

 

   )ށ(

    .1  ަރޭޝަންޑިކްލ ޖެނެރަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 11 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު)

 ؛(ކުރެވިފައިވާ އެންޑޯޒް ހެލްތުން ޕޯޓް އަދި އެމިގްރޭޝަން

 

    

 ނޭހިމެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އޮފް ންޓްޑިޕާޓްމަ ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު) ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 އެންޑޯޒް ހެލްތުން ޕޯޓް އަދި އެމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަން

 ؛(ކުރެވިފައިވާ

 

2.    

 ؛ކްލިއަރެންސް ޕޯޓް ްލާސްޓ

 

3.    

 (ދޭއް) 2 ބަނދަރުކުރާތާ ރާއްޖޭގައި އުޅަނދު ދެވޭ ކްލިއަރެންސް އެޑްވާންސް

، އަސްލު ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ

   )ނ(
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 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް އުޅަނދުގެ

 

 

 

 ބުބާ ހަތަރުވަނަ

 

 ދިނުން ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް ފުރުމާއި ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އުޅަނދުފަހަރު

 

 

 ފުރާ ޖެއިންރާއް ،ދިއުމަށްޓަކައި ޤައުމަކަށް ބޭރު މަގުން ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑު

 .ނެއެވެހޯދަންވާ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދަކަށް ކޮންމެ

 

 ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް .69 )ހ(

  ހޯދުން

 ްވެރިކަންމަސ ،ތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި

 ލޯކަލް ޖޭގެރާއް ނުކުންނަ ބޭރަށް ސަރަޙައްދުން ރާއްޖޭގެ ބޭނުންތަކަށް ފަދަ ކުރުން

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ އުޅަނދުފަހަރެއް

 

   )ށ(

 މި ެވޭނީދ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް ށްއުޅަނދުފަހަރަ އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 .ބަނދަރުތަކުންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ

 

 އައުޓްވާރޑްް އުޅަނދުފަހަރަށ .70 )ހ(

 ދެވޭނެ ކްލިއަރެންސް

  ބަނދަރުތައް

ް ުތައމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ރަސްމީ ބަނދަރ

ދަ ގެ ހުއްއުމުެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިފިޔަވައި އެހ

 ެ.ެއެވދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ތަންތަނުން އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދެވިދާނ

 

   )ށ(

 ިއުމާއިދ ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން އުޅަނދެއް ،ނުހޯދައި ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް

 .މަނާކަމެކެވެ ީބޭރުވުމަކ ސަރަޙައްދުން ރާއްޖޭގެ

 

   )ނ(

 ހުއްދަ ރުމުގެފު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ މުދާހިފައިގެން ރާއްޖެއަށް

 އަށްރާއްޖެ ،ބަލާއިރު އަޅާ ޝީޓް ޓެލީ މެނިފެސްޓާއި އުޅަނދެއްގެ އެ ،ދެވޭނީ

 ަށްރާއްޖެއ ލެއްހުރިހާމުދަ ހިމަނާފައިވާ މެނިފެސްޓްގައި ކާގޯ އުޅަނދެއްގެ އެ ބޭލުމަށް

 .ބާލާފައިވާނަމައެވެ

 

   )ރ(

 އެ ރޭގައިގަޑިއިރުގެތެ (ސައުވީސް) 24 ދޭތާ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އުޅަނދަށް

 ާރޑްއައުޓްވ އުޅަނދަކަށް އެ އަލުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ގޮތެއް ފުރޭނެ އުޅަނދަށް

 .ެނުވާނެއެވގޮސްގެން ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން މެނުވީ ހޯދުމަށްފަހުގައި ކްލިއަރެންސް

 

   )ބ(
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 ދެއްގެއުޅަނ މެދުވެރިވެފައިވާ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ބ) މާއްދާގެ މި

 ސަރުކާރުގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި، އައުކޮށްދެވޭނީ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް

 ުޅަނދަށްއ އެ ކުރިން ،ނިންމުމަށްފަހު ކްލިއަރެންސް އުޅަނދެއްގެ އެ އިދާރާތަކުން

 ަތަނުވ އޭޖެންޓް އުޅަނދުގެ އަސްލު ކްލިއަރެންސްގެ ޓްވާރޑްއައު ދެވިފައިވާ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މާސްޓަރ

 

   )ޅ(

  ؛ކްލިއަރެންސް ހެލްތުގެ ޕޯޓް

 

1.    

  ؛ޕާމިޓް ކޮންޓްރޯލް ޕޯޓް ފަރާތުގެ ހިންގާ ބަނދަރު

 

2.    

  ؛ްސްއަރެނކްލި އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 

3.    

 ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަނޑައަޅާ ފުރަން އުޅަނދެއް ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑުމަގުން

 ތިރީގައި، ހޯދުމަށް ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް ކުރިން ގަޑިއިރު  01

 މާސްޓަރ ނުވަތަ އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ،ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ށްކަސްޓަމްސްއަ

 

 ފުރާ ކަނޑުމަގުން .71 )ހ(

 ކްލިއަރެންސް އުޅަނދުފަހަރަށް

 ލިޔުން ބޭނުންވާ ދިނުމަށް

 ހުށަހެޅުން

  

 ؛ަރޭޝަންޑިކްލ ޖެނެރަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 11 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު)

 (ކުރެވިފައިވާ އެންޑޯޒް ހެލްތުން ޕޯޓް އަދި ރޭޝަންއެމިގް

 

1.    

 ނޭހިމެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އޮފް ންޓްޑިޕާޓްމަ ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު) ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 ާ(ުރެވިފައިވކ އެންޑޯޒް ހެލްތުން ޕޯޓް އަދި އެމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަން

 

2.    

  ؛އަސްލު ފޯމުގެ ކްލިއަރެންސް ސެކިއުރިޓީ

 

3.    

  ؛ޕަރމިޓް ކޮންޓްރޯލް ޕޯޓް

 

4.    

 ފައިވާނަމަދީ ހުއްދަ ޓްރާންސްޕޯޓްއިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ވޮޔޭޖަކަށް ސިންގަލް

  ؛ކޮޕީ ހުއްދައިގެ އެ

 

5.    

، ހޯދުމަށް ކްލިއަރެންސް ޓްވާރޑްއައު އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ަށްކަސްޓަމްސްއ އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 ފުރާ ވައިގެމަގުން .72

 ކްލިއަރެންސް އުޅަނދުފަހަރަށް

 ލިޔުން ބޭނުންވާ ދިނުމަށް

 ހުށަހެޅުން
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 ؛ޑިކްލަރޭޝަން ޖެނެރަލް

 

    )ހ(

 ؛ލިސްޓް ފަސިންޖަރުންގެ ދިއަ ކުރޫ

 

   )ށ(

 ިދިނުމަށްހިފަހައްޓައ ނުދީ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އުޅަނދަކަށް އަންނަ ކަނޑުމަގުން

 ،ްގައިފިނަމައަނ ކަސްޓަމްސްއަށް ސެކިއުރިޓީން ނެޝެނަލް އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ ނުދީ ކްލިއަރެންސް އުޅަނދަކަށް އެ

 

 

 ނުދީ ކްލިއަރެންސް .73

  ހިފެހެއްޓުން

 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ބޭލުން އަރުވައި މުދާ ފޭބުމާއި އަރައި އުޅަނދުފަހަރަށް އެފަދަ ،ދިއުމާއި

 

 

 ެހެންއ ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 .ހާލަތްތަކުގައެވެ ވާބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ދެވޭނީ ހުއްދަ ދިއުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު ތަންތަނަށް

 

74.

  

 ހާލަތްތައް ހުއްދަކުރާ

 ؛ށްދަތުރުކުރުމަ ބޭނުންތަކަށް ޓޫރިސްޓް،  އުޅަނދުފަހަރު ޓޫރިސްޓް ބޭރުގެ

 

   )ހ(

 ؛ަތަށްމަސައްކ މަސްވެރިކަމުގެ

 

   )ށ(

 ؛މަރާމާތުކުރުމަށް

 

   )ނ(

 ތަޙުލީލެއްގެ ެއ ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ކުރުމަށް ރިސާޗްތައް ތަޙުލީލުތަކާއި އެކިއެކި

 ؛ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންތަކަށް ރިސާރޗެއްގެ އެ ނުވަތަ

 

   )ރ(

 ؛ށްބޭނުންކުރުމަ އޮޕަރޭޝަންސްތަކުގައި ސަލާމަތްކުރުމުގެ މުދާ މީހުންނާއި

 

   )ބ(

 ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި އެ ،އުޅަނދުފަހަރު ގެންނަ ބޭނުންކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި އެކިއެކި

 ؛ބޭނުންކުރުމަށް

 

   )ޅ(

 ؛އެންކަރޭޖަށް ސޭފް

 

   )ކ(
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 ލޯކަލް އުފުލުމަށް މުދާ ،ތެރެއިން ތަކެތީގެ ގެންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެކިއެކި

 ނެތް ލިބެން ކްރާފްޓް ލޭންޑިންގ ،ބާޖް ،ޓަގް، ބޯޓު ކޮންނަ ތެރެއިން ޓްރާންސްޕޯޓުގެ

 ުންކޮށްގެންބޭނ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން މުދާ އެ ޙާލަތެއްގައި

 ؛އުފުލުމަށް

 

   )އ(

ް ްއިނސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒްކުރުމުގެ ގޮތުން، ކަސްޓަމްސ

ަނަށް ަންތތައް ފިޔަވައި އެހެން ރަސްމީ ބަނދަރުތ ،ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް

ރު ތިޔާމުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚް

 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

   )ވ(

 އެ ،ޅަނދުއު ހުއްދަދެވޭ ދިއުމުގެ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 ގެންގޮސް ތަނަކަށް އެހެން ފިޔަވައި ންތަ ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ އުޅަނދު

 ެއްވެސްއ ފިޔަވައި ފަރާތެއް ހުއްދަލިބިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން އަދި .ނުވާނެއެވެ

 .ކަމެކެވެމަނާ ބޭލުމަކީ އަރުވައި މުދާ ފޭބުމާއި އަރައި އުޅަނދަށް އެ ފަރާތަކުން

 

   )މ(

 އުޅަނދަކާ ވާދީފައި ދަހުއް ދިއުމުގެ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 އެއްވެސް ެންއެހ ފިޔަވައި އުޅަނދެއް ހުއްދަދީފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ކައިރިކުރުމަށް

 ެއްޗެއްއ އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް އެފަދަ ކައިރިކުރުމާއި އުޅަނދަކާ އެ ،އުޅަނދެއް

 .މަނާކަމެކެވެ ފޭބުމަކީ އަރައި މީހުން ބޭލުމާއި އަރުވައި

 

   )ފ(

 އުޅަނދެއް ވާދީފައި ހުއްދަ ދިއުމުގެ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ައްބަނދަރުތ ރަސްމީ

 ތެރޭގައި މީގެ ެ.މަނާކަމެކެވ ނެގުމަކީ ،ހޮވުމާއި ތަކެތި ދަތުރުމަތިން ،ދަތުރުގައި ކުރާ

 އެ ޮތުންގ އެހީވުމުގެ މީހުންނަށް ފެންނަ ކަނޑުމަތިން ޖެހިފައިވަނިކޮށް ޙާލުގައި

 ްއެރުވުނ ތަކެތި މީހުންގެ އެ މީހުންނާއި ޖެހިފައިވާ ޙާލުގައި އުޅަނދަށް

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ

 

   )ދ(

 ،ުށީގައިތިލަފ.ކ ،ކުރެވުނުއިރު ޝާއިޢު ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދު

 ގެންދިޔަ ދެމުން ކަސްޓަމްސްއިން ބޭލުމަށް އަރުވައި މުދާ ބަނދަރުތަކުން އެކިއެކި

 90 ށިގެންފެ ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ އިދުމިގަވާ ،މަތިން އުސޫލުގެ އެ ،ޚިދުމަތްތައް

 ަސްޓަމްސްއިންކ ފަހުން މުއްދަތުގެ އެ .ދެވޭނެއެވެ މުއްދަތަކަށް ދުވަހުގެ (ނުވަދިހަ)

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ ބާބުގައި ދެވަނަ ބައިގެ އެއްވަނަ ގަވާއިދުގެ މި ދެވޭނީ ޚިދުމަތް އެ

 ްޓަރީރަޖިސ ުގައިގޮތ ބަނދަރެއްގެ ކަސްޓަމްސްގައި ފުރިހަމަކޮށް ކަންތައްތައް

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ކޮށްފައިވާ

 

   )ތ(

 ބަނދަރުތައް ރަސްމީ ،އުޅަނދުފަހަރު ކާގޯ ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑުމަގުން

 ފުރަން އުޅަނދުފަހަރު އެފަދަ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ދާން ތަނަކަށް އެހެން ފިޔަވައި

 ރާއްޖެއިން ކަނޑުމަގުން .75 )ހ(

 ކާގޯ ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް

 ޚިދުމަތަށް އުޅަނދުފަހަރު
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 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކުރިން ގަޑިއިރު (ސައުވީސް) 24 ވަގުތުގެ ކަނޑައަޅާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

 ދިނުން ހުއްދަ އެދުމާއި

 ުތައްބަނދަރ ރަސްމީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 12 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

  ުފޯމ އެދޭ ބޭލުމަށް އަރުވައި މުދާ ތަންތަނަށް ހެނިހެންއެ ފިޔަވައި

 

1.    

 ފޮރ އެޕްލިކޭޝަން، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 13 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

  ޕާރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް އިންޓަރ

 

2.    

 ނޭހިމެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ލިސްޓް ރޫކު ފަސިންޖަރުންނާއި

 

3.    

 އެނގޭނެ ުތަފުސީލ މުދަލުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ބާލަން އަރުވައި އެކިތަންތަނަށް

 ؛ލިޔުން

 

4.    

 ޚިދުމަތަށް ބޭލުމުގެ އަރުވައި މުދާ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 ވަގުތު ޭނުންވާބް ހޯދަނ ޚިދުމަތް ތާރީޚަށްވުރެ ވަގުތާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި އެދޭ

 ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ އެދި ޚިދުމަތަށް ،ލަސްވާނަމަ ނުވަތަ އަވަސްވެ

 އަދި ެ.އަންގަންވާނެއެވ ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރު (އަށެއް) 8 ވަގުތުގެ

 72  ްފެށިގެނ ވަގުތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ އެދި ޚިދުމަތަށް

 އެދި ދުމަތަށްއެޚި ،ނުހޯދައިފިނަމަ ޚިދުމަތް އެ ހަމަވާއިރު ގަޑިއިރު (ހަތްދިހަދޭއް)

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލު ފޯމު ހުށަހެޅި

 

   )ށ(

 ،ވިއްޖެނަމަކުރެ ބާޠިލު ފޯމު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އި)ށ( ގަ މާއްދާގެ މި

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ފޯމު އަލުން އެދި ޚިދުމަތަށް، ދެވޭނީ ޚިދުމަތް އެ

 

   ނ()

 ަހަރުއުޅަނދުފ ކާގޯ ދާ އޮފިސަރުންނާއެކު ކަސްޓަމްސް ބޭލުމަށް އަރުވައި މުދާ

 ތަނަށްއެހެންތަން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ އުޅަނދުތައް އެހެން ،ފިޔަވައި

 އުޅަނދު އިވާބަޔާންކޮށްފަ ގައި 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި އެދި ހުއްދައަށް ދިއުމުގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯމު އެދޭ ޗެކުކުރުމަށް

 

.76 )ހ(

  

 އެއްތަނުން އުޅަނދުފަހަރު

 ދިއުމުގެ އަނެއްތަނަށް

 އެ ،އެދުމާއި ހުއްދައަށް

 ދިނުން ހުއްދަ

 ހުއްދަ ެދިއުމުގ އުޅަނދުފަހަރު ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 މުދާ ްފައިވާގެނެސ ރާއްޖެއަށްި ދަތުރުގައ ކުރި ފަހުން އެންމެ އުޅަނދެއް އެ ،ދެވޭނީ

 ނދެއްގެއުޅަ އަދި ފާސްކޮށް ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދެއް އެ ،ބޭލުމަށްފަހު

 ސީލް ްއެއްޗެއ އެ ،ވާނަމަ އެއްޗެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ސީލްކޮށްފައި ސްޓޯރސްގައި

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

   )ށ(
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 ހުއްދަ ދިއުމުގެ ނދުފަހަރުއުޅަ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 .ުމުންނެވެފައިސާދެއްކ އެ ،ފައިސާއެއްވާނަމަ ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެވޭނީ

 

   )ނ(

 ޓޫރިސްޓް ދަތުރުކުރުމަށް އަތޮޅުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ގޮވައިގެން ފަސިންޖަރުން

 ގުތުގެވަ ކަނޑައަޅާ ފުރަން އުޅަނދުފަހަރު ފަދަ އެ ،ދެވޭނީ ހުއްދަ އުޅަނދުފަހަރަށް

 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ގަޑިއިރުކުރިން (އެކެއް) 1

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 

 އުޅަނދުފަހަރު ޓޫރިސްޓް .77 )ހ(

 އަތޮޅުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ

  ދަތުރުކުރުން

 ފޮރ އެޕްލިކޭޝަން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 13 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 .ޕާރމިޓް ްރެވެލިންގޓ އެޓޯލް އިންޓަރ

 

1.    

 ެނޭހިމ މަޢުލޫމާތު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 

2.    

 ންއޮބްޖެކްޝަ ނޯ ކަލްޗަރގެ އެންޑް އާޓްސް ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ،ލެޓަރ

 

3.    

 ،ޕާމިޓް ކްރޫޒް ަރގެކަލްޗ އެންޑް އާޓްސް ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 

4.    

 ،ނދުފަހަރުއުޅަ ދެވޭ ހުއްދަ ދިއުމުގެ މެރީނާތަކަށް ޔޮޓް ރިޒޯޓްތަކަށާއި ޓޫރިސްޓް

 ްދަހުއ އެތަންތަނުގެ ކުރަންވާނީ ކައިރި މެރީނާތަކަށް ޔޮޓް ރިޒޯޓްތަކަށާއި

 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

 

   )ށ(

 ިރާއްޖޭގައ ،ަރާއިއުޅަނދުފަހ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން

 ްޓަކައިކުރުމަށ މަރާމާތު ،އުޅަނދުފަހަރު ބޭރުދަތުރުކުރާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ލިޔުން ށްފައިވާބަޔާންކޮ ތިރީގައި އެދި ހުއްދައަށް ދިއުމުގެ ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 ކުރުމަށްޓަކައި މަރާމާތު .78 )ހ(

 އެއްތަނުން އުޅަނދުފަހަރު

 ހުއްދަ ދިއުމުގެ ނެއްތަނަށްއަ

  ދިނުން

 ފޮރ އެޕްލިކޭޝަން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 13 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 .ޕާރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް އިންޓަރ

 

1.    

 ެނޭހިމ މަޢުލޫމާތު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 

2.    

 އެދޭ ރުމަށްޗެކްކު އުޅަނދު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 7 ޖަދުވަލު ާއިދުގެގަވ މި

 ؛ފޯމު

 

3.    
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 ފަރާތުން މަރާމާތުކުރާ ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު ހޭދަވާނެ މަރާމާތަށް އުޅަނދުގެ

 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ

 

4.    

 މަށްތުކުރުމަރާމާ އުޅަނދެއް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ާއްޖެއަށްރ ދަތުރުގައި ކުރި ފަހުން އެންމެ އުޅަނދެއް އެ ،ދެވޭނީ ހުއްދަ ދިއުމުގެ

 ްކުރުމަށްފާސ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދު އެ ބޭލުމަށްފަހު މުދާ ގެނެސްފައިވާ

 .ފަހުއެވެ

 

   )ށ(

 ތުކުރުމަށްމަރާމާ އުޅަނދެއް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އުޅަނދު އެ ،ށްކަމަ މުއްދަތު ހޭދަވާނެ މަރާމާތަށް އުޅަނދުގެ، ދެވޭނީ ހުއްދަ ދިއުމުގެ

 އުޅަނދު .ދަތަށެވެމުއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން މަރާމާތުކުރާ

 ަރާމާތުކުރާމ އުޅަނދު ،ކަމަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހޭދަވާ މަރާމާތުކުރުމަށް

 .އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ މުއްދަތު އެ ،ެދިއްޖެނަމައ ފަރާތުން

 

   )ނ(

 ގެންގުޅުމަކީ ްފަތުރުވެރިނ އުޅަނދެއްގައި ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް

 .މަނާކަމެކެވެ

 

   )ރ(

 ދަތުރު ޅަނދުގެއު ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 ބަދަލެއް ްއަށ ޕާރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް އިންޓަރ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ،ނުނިމެނީސް

 ބާރު ްސާނީއިނ .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން ޙާލެއްގައި ޖެހިއްޖެ ގެންނަން

 މެދުވެރިވުންް ޙާލަތެއ ފަދަ ނުއެންގޭނެ ކަސްޓަމްސްއަށް ސަބަބުން ޙާލަތެއްގެ ޚާއްޞަ ނުފޯރާ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ މީގެތެރޭގައި

 

 ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް އިންޓަރ .79

  ބަދަލުގެނައުން ޕާމިޓަށް

 ބޭލުމަށް ްތަނަކަށ އެ ،ބާލަންވާނީ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 .މުދަލެވެ ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 އެރުވުމާއި މުދާ އުޅަނދަށް .80 )ހ(

  ބޭލުން

 ަނަކުންތ އެ އަރުވަންވާނީ މުދާ ތަންތަނުން އެހެން ފިޔަވައި ތައްބަނދަރު ރަސްމީ

 .މުދަލެވެ ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ ކަސްޓަމްސްއަށް އެރުވުމަށް

 

   )ށ(

 ރޫކު ،ގެންނަ ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 ތަނަކަށް ހެންއެ ަވައިފިޔ ބަނދަރުތައް ރަސްމީ ތަކެތި ހިމަނާފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި

 .ނުބޭލޭނެއެވެ

 

   )ނ(

 ކުރަން ްދަތުރެއ ލޯކަލް ،އުޅަނދެއް ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ވައިގެމަގުން

 ަތުރުގައިދ ކުރި އެންމެފަހުން އުޅަނދެއް އެ ،ދެވޭނީ ހުއްދަ އެ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 ތަކެތި ެހައިއެންމ ިވާގެނެސްފައ ރާއްޖެއަށް ،ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިންނާއި އައި

 .ެވެފަހުގައ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދު އެ ،ބޭލުމަށްފަހު

 އުޅަނދުފަހަރު ވައިގެމަގުން .81 )ހ(

 އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން

  ދިނުން ހުއްދަ ދިއުމުގެ
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 އްދަތުރެ ަށްބޭރ ރާއްޖެއިން ،އުޅަނދެއް ދަތުރުކުރާ ލޯކަލް ރާއްޖޭގައި ވައިގެމަގުން

 ބަލައި ންކަސްޓަމްސްއި އުޅަނދު އެ ،ދެވޭނީ ހުއްދަ އެ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކުރަން

  .ފަހުގައެވެ ފާސްކުރުމަށް

 

   )ށ(

ީ ަސްމރރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން 

ުމުގެ ދިއ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު

ާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔ 11ގެ  36ހުއްދަ ދެވޭނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

 

 ބަނދަރުތައް ރަސްމީ .82 )ހ(

 ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވައި

ފީ ބޭލުމުގެ އަރުވައި މުދާ

  

ީ ަސްމރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދަލ

 ތައްބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ކަން

 12ގެ  36ު ބެލެހެއްޓުމަށް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ފޮނުވޭނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލ

 ެ.ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވ

 

   )ށ(

 ކަންތައް ެބޭލުމުގ އަރުވައި މުދާ ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވައި ަރުތައްބަނދ ރަސްމީ

ުމާއި، އެތަންތަނަށް ގެންދިއ އޮފިސަރުން ގެކަސްޓަމްސްފޮނުވޭ  ބެލެހެއްޓުމަށް

 .ދޭންވާނެއެވެައިުގެ ޚަރަދުގައި ހަމަޖައްސއޭޖެންޓ ގެނައުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ

   )ނ(

 ކަންތައް ެބޭލުމުގ އަރުވައި މުދާ ތަންތަނަށް އެހެން ިފިޔަވައ ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

ަން ޖެހިއްޖެ އެތަނެއްގައި މަޑުކުރ އޮފިސަރުން ގެކަސްޓަމްސްފޮނުވޭ  ބެލެހެއްޓުމަށް

ުގެ ޓއޭޖެން އްގެޙާލަތެއްގައި، އެއޮފިސަރުންގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެ

ހުގެ ތެރޭގައި )ފަހެއް( ދުވަ 5ނިމޭތާ  ިނުމަށްފަހު، ދަތުރުދޚަރަދުގައި ހަމަޖައްސައި

ޮތަށް ު ނުވާގިތުރދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ އ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ބިލް ކުރަންވާނެއެވެ.

   )ރ(

 

 ބާބު ހަވަނަ

 

 ުންހުށަހެޅ މެނިފެސްޓް ކާގޯ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 

 ގުޅިގެން ްޓާމެނިފެސ ކާގޯ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 .ޒިންމާއެކެވެ ގެއޭޖެންޓް އުޅަނދުގެ ،ކުރުމަކީ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

.83 )ހ(

  

 ޒިންމާ އޭޖެންޓުންގެ

 ރާއްޖެއިން ،ަލާއިމުދ އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަނޑުމަގުންނާއި

 މުދަލެއްގެ ހުރިހާ ބާލަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަދި ،މުދަލާއި ބޭރުކުރާ

1.    
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 މެނިފެސްޓް އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ

 .ހުށަހެޅުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ަތަނުވ ޓްރާންސިޓް ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަނޑުމަގުންނާއި

 ްމެނިފެސްޓ އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް މުދަލުގެ ންޝިޕްމަންޓްޓްރާ

 .ހުށަހެޅުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

2.    

 އުނިއިތުރު ގެނެވޭ މެނިފެސްޓަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު މެނިފެސްޓް

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

3.    

 އެކަން ،ނެތްނަމަ މުދަލެއް އެއްވެސް ގޮތުގައި ކާގޯގެ އުޅަނދުގައި

 .އެންގުން މްސްއަށްކަސްޓަ

 

4.    

 ކިއެކިއެ ކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން މެނިފެސްޓާ އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް

  ދެއްކުން ފައިސާ ޖޫރިމަނާއަށްވާ

 

5.    

 ޅަނދުފަހަރާއު ފުރާ ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ ރާއްޖެއަށް ހަމަނުޖައްސައި އޭޖެންޓަކު

 އުޅަނދުގެ ،ަކީކުރުމ ކަންތައްތައް ިވާބަޔާންކޮށްފައ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ގުޅޭގޮތުން

 .ޒިންމާއެކެވެ ކެޕްޓަނުގެ ނުވަތަ މާސްޓަރ ނުވަތަ ވެރިފަރާތް

 

   )ށ(

 އަދި ިންވާރޑްއ މުދަލުގެ ބޭރުކުރާ އަދި މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 އިގަ 14 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ހުށަހަޅަންވާނީ މެނިފެސްޓް އައުޓްވާރޑް

 .އެއްގޮތަށެވެ ފޯމެޓާ ޔާންކޮށްފައިވާބަ

 

.84 )ހ(

  

 އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް

 ގޮތް

 އަދި ިންވާރޑްއ މުދަލުގެ ބޭރުކުރާ އަދި މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 އިގަ 15 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ހުށަހަޅަންވާނީ މެނިފެސްޓް އައުޓްވާރޑް

 .އެއްގޮތަށެވެ ފޯމެޓާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 ފުރި ްއެންމެފަހުނ އުޅަނދު އެ ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 (ދޭއް ދިހަހަތް) 72 މުއްދަތު ހޭދަވާ އައުމަށް ރާއްޖެއަށް ފުރައިގެން ބަނދަރަކުން

 އެ ެނިފެސްޓްމ ިންވާރޑްއ މުދަލުގެ ގެންނަ އުޅަނދަކުން އެ ،މަދުނަމަ ގަޑިއިރަށްވުރެ

 ްއަށްކަސްޓަމްސ ކުރިން ގަޑިއިރު (ދިހައެއް) 10 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 އަންނަ ކަނޑުމަގުން .85 )ހ(

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރުގެ

  ހުށަހެޅުން  މެނިފެސްޓް

 ފުރި ފަހުން ެއެންމ އުޅަނދު އެ ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 (ދޭއް ހަތްދިހަ) 72 މުއްދަތު ހޭދަވާ އައުމަށް ރާއްޖެއަށް ފުރައިގެން ބަނދަރަކުން

 އިންވާރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ އުޅަނދަކުން އެ ،އިތުރުވާނަމަ ގަޑިއިރަށްވުރެ

   )ށ(



66 

 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރު 24 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދެއް އެ މެނިފެސްޓް

 .ވެހުށަހަޅަންވާނެއެ

 

 ފުރި ންފަހު އެންމެ އުޅަނދު އެ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ގަޑިއިރަށް (ތިނެއް) 3 ވަގުތު ހޭދަވާ އައުމަށް ރާއްޖެއަށް ފުރައިގެން ބަނދަރަކުން

 އުޅަނދެއް އެ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ އުޅަނދުން އެ ،މަދުނަމަ ވުރެ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން މިނެޓުގެ (ތިރީސް) 30 ައުމުގެއ ރާއްޖެއަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް .86 )ހ(

 ވަގުތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

 

  ފުރި ންފަހު އެންމެ އުޅަނދު އެ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ިއިރަށްވުރެގަޑ (ތިނެއް) 3 ވަގުތު ހޭދަވާ އައުމަށް ރާއްޖެ ފުރައިގެން ބަނދަރަކުން

 ުޅަނދުއ އެ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ އުޅަނދުން އެ ،އިތުރުވާނަމަ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރުގެ (އެކެއް) 1 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ،އިވިޔަސްގައޮތްކަމު ކުރެވިފައި ބަޔާން އެގޮތަށް ގައި (ށ) އަދި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ުށަހެޅުމަށްހ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 ަންދުބ ގަޑިތަކާއި ބަންދު ކަސްޓަމްސް ،ގުނުމުގައި ސުންގަޑި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ދުވަސްތަކެއް

 

   )ނ(

 01 ުގެފުރުމ ްޓަކައިދިއުމަށ ބޭރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އުޅަނދެއް މަގުން ކަނޑު

 ފެސްޓެއްމެނި އައުޓްވާރޑް މުދަލުގެ އުޅަނދުގައިވާ، ކުރިން ގަޑިއިރުގެ (އެކެއް)

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 މެނިފެސްޓް އައުޓްވާރޑް .87 )ހ(

 ވަގުތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

  

 15 ުގެފުރުމ ދިޔުމަށްޓަކައި ބޭރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އުޅަނދެއް ވައިގެމަގުން

 ިފެސްޓެއްމެނ އައުޓްވާރޑް މުދަލުގެ އުޅަނދުގައިވާ އެ، ކުރިން މިނެޓުގެ (ފަނަރަ)

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 މުދަލުގެ ރާބޭރުކު އަދި މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަނޑުމަގުންނާއި

 މުދާ ތްތަކުގެބާވަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރީގައިތި މެނިފެސްޓްގައި އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން ވަކިވަކިން

 

 މުދާ މެނިފެސްޓުގައި .88

  ކެޓަގަރައިޒްކުރުން

 ؛މުދާ ގެންނަ އެތެރެކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް

 

   )ހ(

 ؛މުދާ ެންނަގ ބޭލުމަށް ބަނދަރުތަކަށް އެހެން ރާއްޖޭގެ ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 

   )ށ(
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  ްޞަޚާއ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ތެރެއިން މުދަލުގެ ހިމެނޭ މެނިފެސްޓްގައި

 ؛މުދާ ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމެއް

 

   )ނ(

 ؛މުދާ ޓްރާންސިޓް

 

   )ރ(

 ؛މުދާ ގެންނަ ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ

 

   )ބ(

 ؛ބެގެޖް އަންއެކޮމްޕެނީޑް

 

   )ޅ(

 ނުވަތަ ށްކޮ އެލް.ސީ.އެލް ،ފިޔަވައި ކޮންޓެއިނަރ އެލް.ސީ.އެފް ތެރެކުރާއެ ރާއްޖެއަށް

 ނުވަތަ ނަން ުގެވެރިފަރާތ ،ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ އެތެރެކުރާއިރު މުދާ ދާގީނާގައި ވަކިވަކި

 ައިގެމަގުންވ އަދި .އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެވިފައި ނަންބަރުު އެލް.ބީ ނުވަތަ މާކް ޝިޕިންގ

 ނަން ެރިފަރާތުގެވ ،ނަންބަރުު ބިލް އެއަރވޭ މުދަލުގެ ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ ،ަމުދާނަމ ގެންނަ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެވިފައި މަރުކާ ނުވަތަ

 

ޖެހުން މަރުކާ މުދަލުގައި .89

  

 ުވަތަނ އެލް.ބީ މުދަލުގެ މެނިފެސްޓާއި އިންވާރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ނަން ައިނީގެކޮންސ މުދަލުގެ ބިލުގައި އެއަރވޭ

 

 ކޮންސައިނީ މުދަލުގެ .90 )ހ(

 ބަޔާންކުރުން

 ނަން ްޓުގެއެޖެނ ގޮތުގައި ކޮންސައިނީގެ މުދަލުގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް އެޖެންޓެއް

 ނަން ފަރާތުގެ ކުރެވިފައިވާ ނޮޓިފައި މުދާ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ތިރީގައި ،ހަމަވުމަށްފަހު ވަގުތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް ްވާރޑްއިނ

 ތަކެއްއިޞްލާޙު ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް ގެންނަ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  ަރަކަށްފަހ ކޮންމެ ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙު އެ ،ބަލައިގަނެވޭނީ

 .ެކުގައެވެއ ޖޫރިމަނާއަކާ ރުފިޔާގެ (ފަސްސަތޭކަ) ރ500

 

 މެނިފެސްޓަށް އިންވާރޑް .91 )ހ(

 އިޞްލާޙުތަކާ ހުށަހެޅޭ

 ޖޫރިމަނާކުރުން ގުޅިގެން

  

 ؛ޝިޕަރ / އެކްސްޕޯޓަރ

 

1.    

 ؛ޕާޓީ ނޯޓިފައި

 

2.    

 ؛ޑިސްޗާޖް އޮފް ޕްލޭސް

 

3.    

 .ޑެސްޓިނޭޝަން ފައިނަލް

 

4.    

 ތިރީގައި ،ށްފަހުހަމަވުމަ ވަގުތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް

 އިޞްލާޙުތަކެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

   )ށ(
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 ރ1000  ކޮންމެފަހަރަކަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙު ،ބަލައިގަނެވޭނީ

 .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއާ ރުފިޔާގެ (އެއްހާސް)

 

 ؛ކޮންސައިނީ

 

1.    

 ؛ބަރުނަން ކޮންޓެއިނަރ

 

2.    

 ؛ނަންބަރު ސީލް

 

3.    

 ؛ޕޯޓް ލޯޑް ފަސްޓް

 

4.    

 ؛ލޯޑިންގ އޮފް ޕްލޭސް

 

5.    

 ؛ޑިސްކްރިޕްޝަން ގުޑްސް

 

6.    

 ؛ޓައިޕް ކޮންޓެއިނަރ

 

7.    

 ؛(ނުހިމަނާ ކޮންޓެއިނަރ) ވެއިޓް ގްރޮސް

 

8.    

 ؛(ކޮންޓެއިނަރގެ) ވޮލިއުމް

 

9.    

 ؛ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް ލިޓްސްޕް ނުވަތަ ކޮންބައިނިންގ

 

10.    

 ؛ނަންބަރު ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

11.    

 .އަދަދު ދާގީނާގެ

 

12.    

 ގެނެވޭ މެނިފެސްޓަށް އޭޖެންޓް މުދަލުގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ އިން (ށ) އަދި (ހ) މާއްދާގެ މި އިޞްލާޙުތައް

 

   )ނ(

 ަންނައ އަކުރަކަށް ނުވަތަ ފިއްޔަށް ޢިބާރާތެއްގެ ެސްޓުގައިވާމެނިފ އިންވާރޑް

 ގެނެވޭ ޮތަކަށްގ ނާންނަ ބަދަލެއް އަސްލަށް މަޢުލޫމާތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލަކުން

 .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ ނުލައި ޖޫރިމަނާއަކާ އިޞްލާޙުތައް

 

   )ރ(

 މެނިފެސްޓް ހުށަހަޅާ ،ތެރޭގައި ވަގުތުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް

 ބައެއް މެނިފެސްޓުގެ ނުވަތަ އެމެނިފެސްޓް ،ހަމަވުމަށްފަހު މުއްދަތު ،ފުރިހަމަނުވާނަމަ

 ރުފިޔާގެ (ތިންހާސް) ރ 3,000ގޮތުގައި މެނިފެސްޓުގެ ލޭޓް ބަލައިގަނެވޭނީ

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް .92

ހުށަނޭޅުން ތެރޭގައި ވަގުތުގެ
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 .ޖޫރިމަނާއާއެކުގައެވެ

 

 މެނިފެސްޓުގެ ނުވަތަ މެނިފެސްޓް ،ތެރޭގައި ވަގުތުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް

 .މަނާކަމެކެވެ އައުމަކީ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދެއް އެ ހުށަނާޅައި ބައެއް

 

 ހުށަހަނާޅައި މެނިފެސްޓް .93

  އައުން ރާއްޖެއަށް

 ައުޓްވާރޑްއ އަދި އިންވާރޑް ެމުދަލުގ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަނޑުމަގުންނާއި

 ގައި 16 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ހުށަހަޅަންވާނީ އެދި ކުރުމަށް އިޞްލާޙު މެނިފެސްޓް

 .ފޯމުންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 

 

 އިޞްލާޙު މެނިފެސްޓަށް .94

  ހުށަހެޅުން

 ބާބު ހަތްވަނަ

 ތެޔޮ ބަންކަރު

 

 

 އިމްޕޯޓް ށްޓަކައިއެޅުމަ އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ތެލަކީ ބަންކަރު

 .ތެލެވެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ނުލައި ޑިއުޓީއާ

  

ދިނުން ޚިދުމަތް ބަންކަރުގެ .95 )ހ(

  

 އޮފް ނިސްޓްރީމި އަޅައިދެވޭނީ ތެޔޮ ބަންކަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ަށެވެފަރާތްތަކ ދީފައިވާ ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް

 

   )ށ(

 3 ގަވާއިދުގެ މި ،ގެންނައިރު ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ އަޅާ އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮތުގައި ތެލުގެ ބަންކަރު

 ްޑިކްލަރޭޝަނ ގުޑްސް ތެލަށް އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ ބަންކަރު .96

 ިކްލަރޭޝަންޑ ގެންނައިރު

  ހުށަހެޅުން

 ުފަހަރުއުޅަނދ ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ހަމައެކަނި އެޅޭނީ ތެޔޮ ބަންކަރު

 އަޅައިދެވޭ ެޔޮތ ،އުޅަނދަކީ އަޅައިދެވޭ ތެޔޮ މިގޮތުން .ދިއުމަށެވެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 އިންރާއްޖެ ،ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ (ސާޅީސްއަށެއް) 48 ލަސްވެގެން ފެށިގެން ވަގުތުން

 .ވާންވާނެއެވެ އުޅަނދަކަށް އޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައި ފުރަން ބޭރަށް

 

  އެޅުން ތެޔޮ ބަންކަރު .97 )ހ(

 އަޅާކަނޑަ އޭނާ ނުވަތަ މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ އަޅާ ތެޔޮ ،އެޅޭނީ ތެޔޮ ބަންކަރު

 .އެވެހާޒިރުގަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިޝަލަކާއި ފަރާތުގެ އަޅައިދޭ ތެޔޮ ،މީހަކާއި

 

   )ށ(

 ތަނުގައި އަޅައިދޭ ތެޔޮ ބަންކަރު ނުވަތަ އުޅަނދު ދާ އަޅައިދޭން ތެޔޮ ކަރުބަން

 ފެންވަރުގެ (އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓޭންޑަރޑްސް އިންޓަނޭޝަނަލް) އޯ.އެސް.އައި

 އަޅައިދޭ ތެޔޮ ބަންކަރު .98 )ހ(

 ންޖެހޭހުންނަ ތަނުގައި

  ޝަރުޠުތައް
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 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށްފައި ތެޔޮމީޓަރެއް ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއް

 

 ކަސްޓަމްސްއިން ،ސެޓްފިކެޓު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ުވަތަނ އުޅަނދު ދާ އަޅައިދޭން ތެޔޮ ބަންކަރު ބެލޭނެގޮތަށް ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ތަނުގައި އަޅައިދޭ ތެޔޮ ބަންކަރު

 

   )ށ(

 ަނުގެތ އަޅައިދޭ ތެޔޮ ބަންކަރު ަތަނުވ އުޅަނދު ދާ އަޅައިދޭން ތެޔޮ ބަންކަރު

 ްސްޑިފެނ ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ،ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރިކަން ސަމާލަމަތާއި

 .ފެތޭގޮތަށެވެ މިންގަނޑަށް ގަބޫލުކުރާ ފޯސްއިން

 

   )ނ(

 އަޅައިދޭ ތެޔޮ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރިޕޯޓް ޑެލިވަރީ ބޭނުންވާ އެޅުމަށް ތެޔޮ ބަންކަރު

 .ފަރާތުންނެވެ

 ތައްޔާރު ރިޕޯޓް ޑެލިވަރީ .99 ()ހ

 އެކްސްޕޯޓް-ރީ ކުރުމާއި

 ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރޭޝަން

 ޑެލިވަރީ ާބަޔާންކޮށްފައިވ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ކުރިން އެޅުމުގެ ތެޔޮ ބަންކަރު

 ާބެހޭއެކްސްޕޯޓ ކަސްޓަމްސްގެ ޑިކްލަރޭޝަން އެކްސްޕޯޓް-ރީ އަސްލާއި ރިޕޯޓުގެ

 ަރެއްގައިބަނދ އަޅައިދެވޭ ތެޔޮ ބަންކަރު ،ުމަށްފަހުނިންމ ހުށަހަޅައި ސެކްޝަނަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އޮފީހަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ހުންނަ

 

   )ށ(

 ސްއިންކަސްޓަމް ޑިކްލަރޭޝަން އެކްސްޕޯޓް-ރީ އެތެލުގެ ،އެޅުމަށްފަހު ތެޔޮ ބަންކަރު

 (އަށެއްޅީސްސާ) 48 ލަސްވެގެން އުޅަނދު އަޅައިދެވުނު ތެޔޮ ބަންކަރު، ނިންމައިދެވޭނީ

 .ފުރާނަމައެވެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން، ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ

 

 ޑިކްލަރޭޝަން އެކްސްޕޯޓް-ރީ 100

  ނިންމައިދިނުން

 ތެރޭގައި ގެގަޑިއިރު (ސާޅީސްއަށެއް) 48 ލަސްވެގެން އުޅަނދު އަޅައިދެވުނު ތެޔޮ ބަންކަރު

 ،ަތުރުކޮށްފިނަމަދ ރާއްޖޭގައި ތަނުވަ، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް ނުފުރޭ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ުޅަނދެއްގެއ އެ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރިން ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އުޅަނދަށް އެ

 ބައެއް ެލުންތ ބަންކަރު އެޅުނު އުޅަނދަކަށް އެ އަދި .ނަގަންވާނެއެވެ ސައުންޑިންގ ތެލުގެ

 ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ފަރާތުން އަޅައިދިން ތެޔޮ ،ތެލަށް މަދުވެފައިވާ ،މަދުވެފައިވާނަމަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

 ޑިއުޓީ ނުފުރުމުން އުޅަނދު 101

  ދެއްކުން

 އުޅަނދަށް ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 ގިނަވެގެން އަޅައިދެވޭތާ ތެޔޮ ބަންކަރު

 ފަރާތުން ންއަޅައިދި ތެޔޮ ކޮޕީއެއް ބިލުގެ ނުވަތަ އިންވޮއިސް ތެލުގެ އަޅައިދެވުނު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

  ހުށަހެޅުން އިންވޮއިސް 102 )ހ(

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ ބިލުގައި ނުވަތަ އިންވޮއިސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އިޞްލާޙު ްޑިކްލަރޭޝަނަށ އެކްސްޕޯޓް-ރީ ތެލުގެ އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު

 .ގެންނަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(
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 ކަނޑައަޅާ ންކަސްޓަމްސްއި ބެލުމަށްޓަކައި މިންވަރު އެޅޭ ތެޔޮ ަންކަރުބ އުޅަނދުފަހަރަށް

 ސަރވޭ ންކަސްޓަމްސްއި މިގޮތުން .ސަރވޭކުރެވޭނެއެވެ އުޅަނދުފަހަރު މަތިން އުސޫލެއްގެ

 އޭޖެންޓް ަނދުގެއުޅ ފަރާތުންނާއި އަޅައިދޭ ތެޔޮ ބަންކަރު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުރުމުގައި

 .ައިދޭންވާނެއެވެފޯރުވ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ކުރުން ސާރވޭ ބަންކަރު 103

  

 ،ތެޔޮ ބަންކަރުޭ ދޫކުރެވ އެޅުމަށްޓަކައި އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ަހަރަށްއުޅަނދުފ އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 .ކަމެކެވެމަނާ ދޫކުރުމަކީ ބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި އެޅުމާއި

 

ކަންތައްތައް މަނާ ކުރުން 104 )ހ(

  

 ަކަށްއުޅަނދ އެއްވެސް އެހެން އެތެޔޮ ،އުޅަނދަކުން އަޅައިދެވޭ ތެޔޮ ބަންކަރު

 .މަނާކަމެކެވެ ދޫކުރުމަކީ ބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ،އެޅުމާއި

 

   )ށ(

 

 

 ބައި ތިންވަނަ

 މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ބާބު އެއްވަނަ

 ހުށަހެޅުން މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ

 

 

 ޮޕްމަންޓުންޑިވެލ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ކުރެވޭނީ އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއަށް

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ދީފައިވާ ހުއްދަ

 

 މުދާ ރާއްޖެއަށް .105 )ހ(

  އިމްޕޯޓްކުރުން

 އިކޮނޮމިކް ްއޮފ މިނިސްޓްރީ ،ކުރުމަށްޓަކައި އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއަށް

 ވިޔަފާރީގެ .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

 ހުއްދަ ރުމަށްއިމްޕޯޓްކު މުދާ ،ހުންނަންވާނީ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގައި

 .ނަމުގައެވެ ފަރާތުގެ ދީފައިވާ

 

   )ށ(

 ޑިއުޓީ ،މުދަލުން އިމްޕޯޓްކުރާ އަށްރާއްޖެ ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 އިމްޕޯޓް ްރާއްޖެއަށ މުދާ މިންވަރެއްގެ ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފުކުރުމަށް

 ހަޅާކަށްހުށަ ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ކުރުމަށްޓަކައި

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 

   )ނ(

 ؛މުދާ ގެންނަ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ ދަތުރުވެރިން

 

1.    

    .2 .މުދާ ގެންނަ ބޭނުންތަކަށް ޒާތީ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ
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 ތަކެތި ަހުންނ އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި

 ޮމިކްއިކޮނ އޮފް މިނިސްޓްރީ ޢަމަލުކުރުމަށް ތަކެއްޗާމެދު އެފަދަ ދޫކުރެވޭނީ

 .އެއްގޮތަށެވެ ގަވާއިދާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

 

   )ރ(

 ަންވާނީކުރ ބޭނުން ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކުރުމުގައި މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ

 .ނަންބަރެވެ ރަޖިސްޓަރީ ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް

 

 ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ .106

  ބޭނުންކުރުން

 ކެންސަލް ްޓަރީރަޖިސ ފަރާތެއްގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ދާމު ،ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 ެފަރާތެއްގެއ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އެ ކުރުމަށްޓަކައި

 .ކުރަންވާނެއެވެ ކެންސަލް ކަސްޓަމްސްއިން ރަޖިސްޓަރީ

 

ކެންސަލްކުރުން ރަޖިސްޓަރީ .107

  

 ންޑިކްލަރޭޝަ މުދަލެއްގެ އެ، ްފަރާތްތަކުނ އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 ޑްސްގު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި، ނިންމުމަށްޓަކައި

 .ވެހުށަހަޅަންވާނެއެ ކަސްޓަމްސްއަށް، ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޑިކްލަރޭޝަން

 

 މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ .108 )ހ(

 ހުށަހެޅުން މަޢުލޫމާތު

 ައިތިރީގ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ގުޑްސް ށްފައިވާބަޔާންކޮ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 ؛އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް

 

1.    

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގގ

 

2.    

 ؛ބިލް އެއަރވޭ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

3.    

 ؛ފޯމު ްއޭޝަނވެލު-ޕްރީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 17 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

4.    

 ގަންނަ ިވިއްކިފަރާތާއ މުދާ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ވެލުއޭޝަން-ޕްރީ

 ؛ލިޔުން އެނގޭނެ ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން

 

5.    

 ؛ޕޮލިސީ އިންޝުއަރެންސް މުދަލެއްނަމަ ކޮށްފައިވާ އިންޝުއަރެންސް

 

6.    

 ުވަތަނ ރިސިޕްޓް ބޮންޑް ެއްނަމަމުދަލ އިމްޕޯޓްކުރާ މެދުވެރިކޮށް ޕޯސްޓް

 ؛ވޭބިލް ޕޯސްޓް

 

7.    

 ޫރިއަރކ، މުދަލެއްނަމަ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރީ ނުވަތަ ބިލް އެއަރވޭ

8.    
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 ހިނގާ ށްގެނައުމަ މުދާ ހަމައަށް ބަނދަރަކާ ކަސްޓަމްސްގެ ކްލިއަރކުރާ މުދާ

 ؛ލިޔުންތައް އެނގޭނޭ ޚަރަދުތައް ހުރިހާ

 

9.    

 ޮތުގެގ ހަމަޖެހިފައިވާ ދައްކަން ފައިސާ ނުވަތަ ދެއްކި ފައިސާ މުދަލަށް

 ؛ލިޔުން

 

10.    

 ؛އޯޑަރ ޕާރޗޭސް ނުވަތަ އިންވޮއިސް ޕްރޮފޯމާ މުދަލުގެ

 

11.    

 ިޔުމުންލ ދެމެދު ގަތްފަރާތާ މުދާ ވިއްކިފަރާތާއި މުދާ ބެހޭގޮތުން މުދަލާ

 ؛އެއްބަސްވުން އެ ވެފައިވާނަމަ އްއެއްބަސްވުމެ

 

12.    

 އަގު އައިޓަމްތަކުގެ ފަދަ ކޮމްޕޯނަންޓް ،ސްޕެއަރޕާޓްސް ،މެޝިނަރީ

 ؛ންލިޔު އެނގޭނޭ ވަކިވަކިން އަގު އެ ،އެއްކޮށްނަމަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ

 

13.    

 އެ ،ައުޅަނދެއްނަމ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުރިން މުދަލަކީ އިމްޕޯޓްކުރާ

 އިތެރޭގަ މީގެ ؛އަސްލު ސެޓްފިކެޓުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން-ޑީ ްގެއުޅަނދެއ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ސައިކަލް މޮޓޯ އޮޓޯސައިކަލާއި

 

14.    

 ިދުގެގަވާއ މި އުޅަނދެއްނަމަ ދުއްވާ ކަނޑުގައި މުދަލަކީ ކުރާ އިމްޕޯޓް

 ފޮރ ޝީޓް އިންފޮމޭޝަން އެޑިޝަނަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 18 ޖަދުވަލު

 ؛ފޯމު ެލްސްވެސ މެރިން

 

15.    

 އޮފް ފިކެޓްސެޓް މުދަލުގެ ،ފަރާތެއްނަމަ ލިބޭ ޢިނާޔަތެއް ރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީ

 ؛އަސްލު އޮރިޖިންގެ

 

16.    

 އެ، ްމުދަލަށ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ އޮވެގެން ހުއްދަ އިދާރާއަކުން ސަރުކާރުގެ

 ؛ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާއަކުން

 

17.    

 ޭންދ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރާ ާމުދ ،ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ

 .މަޢުލޫމާތު އެހެނިހެން ބޭނުންވާ

 

18.    

 މި ،ްގައިހިނދެއ އަންގައިފި ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ބޭނުންވެގެން ކަސްޓަމްސްއަށް

 މުދަލާ ުރާއިމްޕޯޓްކ ،އިތުރުން ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ

 ެދުވެރިކޮށްމ އިންޓަރނެޓް ދެމެދު ގަތްފަރާތާ މުދާ ވިއްކިފަރާތާއި މުދާ ގުޅޭގޮތުން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް އެ ،ކުރެވިފައިވާނަމަ މުޢާމަލާތް

 

   )ނ(
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 ުދަލުގެމ ކުރަންވާނީ މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ ކުރާ އިމްޕޯޓް

 ބަދަލުގައި ވެރިފަރާތުގެ ،ޖެނަމަބޭނުންވެއް ވެރިފަރާތުން އަދި .ވެރިފަރާތުންނެވެ

 ޮތުގެމަތިންގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޢައްޔަން މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ

 

   )ރ(

 ިނގިރޭސިއ އޮންނަންވާނީ އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ށްފައިބަޔާންކޮ ކަރަންސީ ފައިސާގެ އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް އަދި .ބަހުންނެވެ

 .ާއަކުންނެވެފައިސ ބޭރު ގަބޫލުކުރާ އޮތޯރިޓީއިން މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް އޮންނަންވާނީ

 

 އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް .109 )ހ(

 މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެ

 

 ައިތިރީގ ޮއިސްގައިއިންވ ކޮމާޝަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 ޓެރިފްގައިެ ކަސްޓަމްސްގ މަޢުލޫމާތު މުދަލެއްގެ ހުރިހާ ހިމެނޭ އިންވޮއިސްގައި

 ިހަމަފުރ ހެދޭގޮތަށް ހިސާބު ޔުނިޓުން ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛އޮތުން ކުރެވިފައި

 

1.    

 ،އެއްނަމައިންވޮއިސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގު މުދަލުގެ ޓާރމުން އެފް.އައި.ސީ

 އަދި ފްރައިޓް މުދަލުގެ އެ، އަގާއި ބީ.އޯ.އެފް މުދަލުގެ އެ

 ؛އޮތުން އެނގެން ވަކިން އަދަދު ދައްކާފައިވާ އިންޝުއަރެންސްއަށް

 

2.    

 ،އެއްނަމަްވޮއިސްއިނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގު މުދަލުގެ ޓާރމުން އެފް.އެން.ސީ

 އަދަދު އިވާދައްކާފަ ފްރައިޓަށް މުދަލުގެ އެ، އަގާއި ބީ.އޯ.އެފް މުދަލުގެ އެ

 ؛އޮތުން އެނގެން ވަކިން

 

3.    

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ފޮނުވި މުދާ

 

4.    

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ލިބެންވީ މުދާ

 

5.    

 ؛ތާރީޚު އަދި ނަންބަރުު އިންވޮއިސްގެ

 

6.    

 ؛ޕޭމަންޓް އޮފް ޓާރމްސް

 

7.    

 ؛(ޓާމް އިންކޯ) ޑެލިވަރީ އޮފް ޓާރމްސް

 

8.    

 .ޖުމްލަ ސަފުހާގެ ނަންބަރާއި ސަފުހާގެ

 

9.    

   )ނ( އައިޓަމެއްގައި ކޮންމެ އިންވޮއިސްގައިހިމެނޭ ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި



75 

 

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން ުމަޢުލޫމާތ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި

 

 ؛ނަން މުދަލުގެ

 

1.    

 ؛ނަންބަރުު އައިޓަމް

 

2.    

 ؛ކުވަންޓިޓީ

 

3.    

    .4 ؛ޔުނިޓް

 ؛(މުދަލުގެ ހުންނަ ބްރޭންޑް) ބްރޭންޑް

 

5.    

 ؛(މުދަލުގެ ހުންނަ މޮޑެލް) މޮޑެލް

 

6.    

 ؛(މުދަލުގެ ހުންނަ ންބަރުުނަ އެފަދަ) ނަންބަރުު ކޯޑް ނުވަތަ ނަންބަރުު ޕާރޓް

 

7.    

 ؛ސައިޒު މުދަލުގެ

 

8.    

 ؛ޕެކިންގގ އައިޓަމްގެ

 

9.    

 ؛ޤައުމު އުފެއްދި

 

10.    

 ؛(ބާވަތްތައްނަމަ ބަނގުރަލުގެ) ވިންޓޭޖް ނުވަތަ އަހަރު އުފެއްދި

 

11.    

 ؛ކޮންޑިޝަން މުދަލުގެ

 

12.    

 ؛ތުމުއްދަ ނުންކޮށްފައިވާބޭ މުދާ އެ ،މުދަލެއްނަމަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ

 

13.    

 ؛އަގު ޔުނިޓުގެ

 

14.    

 .އަގު ޖުމްލަ

 

15.    

 .ހުންނެވެއިނގިރޭސިބަ އޮންނަންވާނީ ލިސްޓް ޕެކިންގ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ިފުރިހަމަވެފައ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ލިސްޓުގައި ގމިޕެކިން

 

 ލިސްޓުގައި ގޕެކިން .110

 މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެ

  

 ؛ތަފުސީލު މުދަލުގެ

 

   )ހ(
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 ؛ބާވަތް ދާގީނާގެ

 

   )ށ(

 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ

 

   )ނ(

 ؛ނަންބަރުު ދާގީނާގެ

 

   )ރ(

 ؛ތަފުސީލު ހުރިގޮތުގެ މުދާ ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ

 

   )ބ(

 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ ޖުމްލަ ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި

 

   )ޅ(

 .މީޓަރު ކިއުބިކް އަދި ބަރުދަން މުދަލުގެ ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި

 

   )ކ(

 ޮންނަންވާނީއ ބިލް އެއަރވޭ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ގައިތިރީ ބިލްގައި އެއަރވޭ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް އަދި .އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް .111

 ބިލުގައި އެއާރވޭ

  މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެ

 ؛ނަންބަރުު ބިލް އެއާރވޭ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

   )ހ(

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ފޮނުވި މުދާ

 

   )ށ(

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ިހަމަފުރ ފަރާތުގެ ލިބެންވާ މުދާ

 

   )ނ(

 ؛ބަނދަރު ބަރުކުރި މުދާ

 

   )ރ(

 ؛ބަނދަރު ބާލާނެ މުދާ

 

   )ބ(

 ؛ނަންބަރުު ސީލް ނުވަތަ ނަންބަރުު ކޮންޓެއިނަރ

 

   )ޅ(

 ؛މާކް ޝިޕިންގ

 

   )ކ(

 ؛ބާވަތް މުދަލުގެ

 

   )އ(

 ؛މީޓަރ ކިއުބިކް ނުވަތަ ބަރުދަން ޖުމްލަ

 

   )ވ(

 .ފަރާތް ށްފައިވާތައްޔާރުކޮ އެލް.ބީ

 

   )މ(

.112 )ހ( ޑިއުޓީ މުދަލުން ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި  ޑިކްލަރޭޝަން
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 ރާއްޖެއަށް މުދާ މިންވަރެއްގެ ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފުކުރުމަށް

 ހުށަހަޅާކަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޑްސްޑިކްލަރޭޝަންި، އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 

 މުދާ ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ  

 ަކުގެއެފަރާތްތ ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގެ

 ؛މުދާ ގެންނަ ބޭނުންތަކަށް ޒާތީ އަމިއްލަ

 

1.    

 ދޭސީންބި ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ؛މުދާ ގެންނަ

 

2.    

 ރައްޔިތުން ރާއްޖޭގެ އަންނަ އުޅެފައި ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން މުއްދަތަކަށް ުދިގ

 ؛މުދާ ކޮށްފައިހުންނަ ބޭނުން، ގެންނަ

 

3.    

 އަންނަ ުމަށްމަސައްކަތްކުރ މުއްދަތަކަށް ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ 6 ރާއްޖޭގައި

 ަލުބަދ ްރާއްޖެއަށ ދިރިއުޅުން މީހުންގެ އެ ،މީހުން ގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް

  ؛ތަކެތި ހުންނަ ބޭނުންކޮށްފައި ،ގެންނަ ކުރުމަށްޓަކައި

 

4.    

 .މުދާ ަގެންނ ފަޅުވެރިން ފަހަރުގެ އުޅަނދު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 

5.    

 ގިންތީގެ ލްޕްރޮފެޝަނަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުުގައި ވަނަ 4 ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި

 ިމަންޓްއެމްޕްލޯއ ރިސޯސަސް ހިއުމަން އޮފް ީމިނިސްޓްރ ،ބަލާނީ ކަމުގައި މީހުން

 .ަރާތްތަކެވެފ ކަނޑައަޅާ ކަމުގައި މީހުން ގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އިން ލޭބަރ އެންޑް

 

   )ށ(

 އަންނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް މުއްދަތަކަށް ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ 6 ރާއްޖޭގައި

 ލިޔުންތައް އިވާބަޔާންކޮށްފަ ިތިރީގައ މުދަލަށް ގެންނަ މީހުން ގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ނ(

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގގ މުދަލުގެ

 

1.    

 .އޯޑަރ ޑެލިވަރީ މުދަލުގެ

 

2.    

 އަންނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް މުއްދަތަކަށް ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ 6 ރާއްޖޭގައި

 ޕާމިޓުގެ ރކްވާ މީހެއްގެ އެ ،ޫކުރެވޭނީދ މުދާ ގެންނަ މީހުން ގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް

 .ގެނައުމުންނެނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު

 

   )ރ(

، ގެންނަ، ރައްޔިތުން ރާއްޖޭގެ އަންނަ އުޅެފައި ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން މުއްދަތަކަށް ދިގު

 އަސްލު ޕާސްޕޯޓުގެ މީހެއްގެ އެ ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ ހުންނަ ކޮށްފައި ބޭނުން

   )ބ(



78 

 

 ސަބަބުން ހުރުމުގެ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން އެވަގުތު މީހަކު އެ .ުންނެވެގެނައުމ

 މުދަލުގެ ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ އެ ހާލަތްތަކުގައި ހުށަނޭޅޭ އަސްލު ޕާސްޕޯޓުގެ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮޕީއެއް ޕާސްޕޯޓުގެ ލިޔުމަކާއެކު ވެރިފަރާތުގެ

 

 ެއިންތެރ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމާއްދާގައ ވަނަ 112 ގަވާއިދުގެ މި

 ފައިވާބަޔާންކޮށް ނަންބަރުުގައި ވަނަ 4 ނަންބަރާއި ވަނަ 3 ގެ( ހ) އެމާއްދާގެ

 ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ފަރާތްތަކުން އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެމާއްދާގައި ،ފިޔަވައި މީހުން

 ިންވަރަށްވުރެމ ަޅާފައިވާކަނޑައ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފުކުރުމަށް ޑިއުޓީ މުދަލުން

 ޑްސްގު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި މުދަލަށް އިތުރުވާ

 ޑިއުޓީ ަލަށްމުދ އެ ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްއަށް، ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޑިކްލަރޭޝަން

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

   )ޅ(

 ތަކެތީގެ ގެންނަ ާތްތަކުންފަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 112 ގަވާއިދުގެ މި

 ގުޑްސް ،ނެތްނަމަ އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް ތަކެތީގެ ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ތެރެއިން

 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ މުދަލުގެ އެ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު

 ފުރިހަމަ ވެލުއޭޝަންފޯމު ޕެސެންޖަރ އެންޑް ކްރޫ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 19

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ުމަށްފަހުކުރ

 

   )ކ(

 ތަނެއް ެސްއެއްވ ލިޔުމެއްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 108 ގަވާއިދުގެ މި

 ަރާތުންފ ދޫކުރި ލިޔުމެއް އެ ،ކުރެވިފައިވާނަމަ ބަދަލު ނުވަތަ ކަނޑައި ،ފަވައި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ކުރެވިފައި ސްޓޭމްޕް

 

 އިޞްލާޙު ިޔުންތަކަށްލ .113 )ހ(

 ގެނައުން

 ްޓަމްސްއަށްކަސ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 108 ގަވާއިދުގެ މި

 ފަރާތުގެ ޫކުރިދ ލިޔުން އެ ގެނެވޭނީ އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

 އަސްލަށާއި ެަކުގލިޔުންތ ތެރޭގައި މީގެ .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމެއް

 .ިމެނޭނެއެވެނުހ އިޞްލާޙުތަކެއް ކުދިކުދި ގެނެވޭ ނާންނަގޮތަށް ބަދަލު މަޢުލޫމާތަށް

 

   )ށ(

 ލިޔުން ބެހޭމުދަލަކާ އެ ނުވަތަ ނެގުމަށް ޑިއުޓީ މުދަލުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ،އްނަމަުދަލެމ އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ ބަލާނީ ކަމުގައި އަގު މުދަލުގެ އެ ނިންމުމުގައި

 .ނެވެހިމަނައިގެން ފްރައިޓް އިންޝުއަރެންސްއާއި އަގާއި ބީ.އޯ.އެފް މުދަލުގެ

 ފްރައިޓް އަގާއި ބީ.އޯ.އެފް މުދަލުގެ މުދަލެއްނަމަ ނުކުރާ އިންޝުއަރ

 .ހިމަނައިގެންނެވެ

 

 ލިޔުން މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް .114 )ހ(

 ނިންމުން

 އެ ނުވަތަ ނެގުމުގައި ޑިއުޓީ ަތިންމ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ކުރާނެ ބަދަލު ފައިސާއަށް ދިވެހި ފައިސާ ބޭރު ،ނިންމުމުގައި ލިޔުން މުދަލަކާބެހޭ

 އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮތޯރިޓީއާއި މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ،ކަނޑައަޅާނީ ރޭޓުތައް

 ކޮންމެ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ލަފަޔާއެކު ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް

 ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންކުރުމަށް މަހުގައި އޮތް ކުރިއަށް ،ކުރިން ފެށުމުގެ މަހެއް

   )ށ(
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 .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ރޭޓުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 

 ްމާނިނ އެސެސްކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް

 ޑިއުޓީގެ ޕޯޓްއިމް މުދަލަކަށް އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ަނަރަފ) 15 ފެށިގެން ދުވަހުން

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގައި

 

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ .115 )ހ(

 ޑިއުޓީ ްއިމްޕޯޓ މުދަލުގެ މުއްދަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 މިގޮތުގެ. ވެކުރެވޭނެއެ ބާޠިލު ޑިކްލަރޭޝަން ްސްގުޑ މުދަލުގެ އެ ،ނުދައްކައިފިނަމަ

 ޫކުރެވޭނީދ މުދާ ހިމެނޭ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ގުޑްސް މުދަލުގެ ކުރެވޭ ބާޠިލު މަތިން

 .ނެވެހުށަހެޅުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފުރިހަމަކޮށް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް އަލުން

 

   )ށ(

 ގަވާއިދުގެ ިމ ،ކުރުމަށްޓަކައިއިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް ހަށިގަނޑު މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ

 ާއްޖެއަށްރ ހަށިގަނޑު މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 34 ޖަދުވަލު

 ހަށިގަނޑެއްެ އ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯމު އެދޭ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް

 ައިގތިރީ ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ރަސްމީ ކަމާބެހޭ ޤައުމުގެ ބޭރުކުރެވޭ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމާއެކު އެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ .116 )ހ(

 ރާއްޖެއަށް ހަށިގަނޑު

 އިމްޕޯޓްކުރުން

 ؛ސެޓްފިކެޓް ޑެތް

 

1.    

 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް

 

2.    

 ޤައުމެއްގެ ގެންނަ ހަށިގަނޑު) .ޕަރމިޓް ރިލީސް ކަސްޓަމްސް

 ާ(ޮށްފައިވދޫކ ކަސްޓަމްސްއިން

 

3.    

 ހަށިގަނޑު ުންގެމީހ މަރުވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ،އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދައްކާކަށްވެސް ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް އަދި

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   )ށ(
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 ބާބު ދެވަނަ

 

 މުދާ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި

 

 

ާ ދޫކުރެވޭނީ، މުދ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި

 އެތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާނެ ރާއްޖޭގެ ފަރާތެއް ހުރެގެންނެވެ.

 

.117 (ހ)

  

 ަކެތިތ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ

 އިމްޕޯޓްކުރުން

 ގައި 20 ުވަލުޖަދ ގަވާއިދުގެ މި ،އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި މުދާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ

ު" ފޯމ އެދޭ ދޫކުރުމަށް މުދާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ" ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު

   (ށ)

 ،ކުރެވޭނީ ޕޯޓްއިމް މުދާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ށްފަހުކުރުމަ ބޭނުން ރާއްޖޭގައި

 .ވާނަމައެވެ ައިކަމުގ މުދާ އެތެރެކުރާ ބޭނުންތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މުދަލަކީ އެ

 

118.

  

 ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ

 އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ރާއްޖެއަށް

 ތަކެތި ދެވޭ ހުއްދަ

 ުޅިވަރުކ، ޖަލްސާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ،ެއަރއިންޓަނޭޝަނަލްފ ،އެގްޒިބިޝަން

 ތަކެތީގެ ާއެތެރެކުރ ޚާއްޞަކޮށް އިވެންޓްތަކަށް އަދި ބައްދަލުވުން ،ޙަފުލާތަކާއި

 ؛ތަކެތި ަގެންނ ފޮނުވާލާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ތެރެއިން

 

   )ހ(

 ،ނޫސްވެރިން އަންނަ ްކަވަރުކުރަނ އިވެންޓެއް ޚާއްޞަ އޮންނަ ރާއްޖޭގައި

 ކަތަށްމަސައް މީހުންގެ އެ މީސްމީހުން ފަދަ ފޮޓޯގްރާފަރުން ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

 ؛ސާމާނު ސިނެމަޓޯގްރާފިކް، ތަކެއްޗާއި އެތެރެކުރާ ޚާއްޞަކޮށް

 

   )ށ(

 ޚާއްޞަކޮށް މަށްކުރު މަރާމާތު އިންސްޓޯލްކުރުމަށާއި މެޝިނަރީ ޕްލާންޓްތަކާއި އެކިއެކި

 ަންޓީވޮރ އެ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ވޮރަންޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް ،ނާއިސާމާ ގެންނަ

 ޚާއްޞަކޮށް ށްއެމަސައްކަތަ ފަރާތަކުން އަންނަ މަރާމާތުކުރުމަށް އެއްޗެއްގެ ދީފައިވާ

 ؛ތަކެތި ގެންނަ

 

   )ނ(

 އެ ާހިރުންމ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ،ދިރާސާތަކަށާއި ،ސާރވޭތަކަށާއި އެކިއެކި

 ؛އާލާތްތައް ސާމާނާއި އެތެރެކުރާ ބޭނުމަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކުގެ

 

   )ރ(

 ަސައްކަތްމ ޚާއްޞަ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި އިޖުތިމާޢީ ،އިގްތިޞާދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އުޅަނދު ،ީމެޝިނަރ .އިކްއިޕްމަންޓުތައް އަދި އުޅަނދު ،މެޝިނަރީ ،ގެންނަ ކުރުމަށް

 .ނުހިމެނެއެވެ ތެރޭގައި މީގެ ޕާޓްސް ސްޕެއާރ އިކްވިޕްމަންޓްސްގެ އަދި

 

   )ބ(

 ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ .119 )ހ( ބޭނުން ރާއްޖޭގައި، ބޭނުންތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 118 ގަވާއިދުގެ މި

 ހުއްދަދެވޭ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް
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 އެ ،ދެވޭނީ ހުއްދަ ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް މުދާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު

 ޗެއްކަންއެއް ވަކި އެއީ ކޯޑަކުން ނުވަތަ ނަންބަރަކުން ޖަހާފައިވާ މުދަލެއްގައި

 .ވާނަމައެވެ މުދަލަކަށް ހުރި ގޮތަށް ދެނެގަނެވޭނެ

 

  މުދާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) އަދި (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 118 ގަވާއިދުގެ މި

 .ވެއިސްތިސްނާވާނެއެ އިން (ހ) މާއްދާގެ މި މުދާ އެތެރެކުރާ ބޭނުންތަކަށް

 

   )ށ(

 ޑިއުޓީ މުދަލަށް ރާއިމްޕޯޓްކު ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ދުވަހުގެ އަހަރު( ްދޭއ) 2 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދާ އެ ދެވޭނީ ޢިނާޔަތް

 . ފޮނުވާލާނަމައެވެ މުދާ އެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ތެރޭގައި

 

 ދެވޭނެ ޢިނާޔަތް ޑިއުޓީ .120

  މުއްދަތު ދިގު އެންމެ

 ިމްޕޯޓްއ މުދާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ސްގުޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްޓަކައި

 ްލަރޭޝަންޑިކ ުޑްސްގ މިގޮތުން .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން

 ެ.ނަމުގައެވ ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅަންވާނީ

 

 ގެންނަ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ .121 )ހ(

 ޑިކްލަރޭޝަން މުދަލުގެ

 ހުށަހެޅުން

 ތިރީގައި އެކުޑިކްލަރޭޝަނާ ގުޑްސް މުދަލުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުން ާބަޔާންކޮށްފައިވ

 

   )ށ(

 މުދާ ގޮތަށްގެންދާ އަނބުރާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 20 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު އެދޭ ދޫކުރުމަށް

1.    

 ަކެތިތ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ހިފައިގެން ކުއްޔަށް ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ

 އެއްބަސްވުން ވެވިފައިވާ އެކުފަރާތާ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން ،ގެނައުމަށް ރާއްޖެއަށް

 .ލިޔުން އެނގޭނެ އަދަދު ދެއްކި ދައްކާފައިވާނަމަ ޑިޕޮސިޓް އަދި

 

2.    

 ،މުދާ ޯޓްކުރާއިމްޕ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ންކޮށްބަޔާ ްދަތުއެމުއ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިތުރުކުރަން މުއްދަތު ބޭނުންކުރާ ރާއްޖޭގައި

 ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

.122 )ހ(

  

 އިތުރުކުރުން މުއްދަތު

 އަނބުރާ ށްފަހުބޭނުންކުރުމަ ރާއްޖޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 125 ވާއިދުގެގަ މި ،ކޮށްދެވޭނީ ުރުއިތ މުއްދަތު ބޭނުންކުރާ ރާއްޖޭގައި މުދާ ގެންދާ

 އިމްޕޯޓް ެހޭދައްކަންޖ މުދަލަށް އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ

 .ުންނެވެނިންމުމ ދައްކައި ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން ،ޑިއުޓީ

 

   )ށ(

 އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ަށްރާއްޖެއ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި އަނބުރާ މުދާ

 ފޮނުވާލުން އަނބުރާ މުދާ .123 )ހ(
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 ޑިކްލަރޭޝަން މިގޮތުން .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް

 .ނަމުގައެވެ ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅަންވާނީ

 

 ކަނޑައެޅިފައިވާް ފޮނުވާލުމަށ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ

 ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި، ބެލެވޭނީ ފޮނުވާލިކަމަށް އަނބުރާ މުދާ އެ، މުއްދަތުގައި

، މަށްފަހުުހުށަހެޅ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ފޮނުވާލާފައިވާނަމައެވެ މުދާ އެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 

   )ށ(

 ފޮނުވާލުމަށް މުދާ ގެންނަ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި

 އިމްޕޯޓްކުރިއިރު މުދާ އެ ،ފޮނުވާނުލައިފިނަމަ އަނބުރާ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ގަވާއިދުގެ މި އަދި .ދައްކަންވާނެއެވެ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް އަގުން ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ

 މުދާ އެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ޚިލާފަށް ގޮތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 123

 ރާއްޖެއިން ،އަގުން ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު މުދާ އެ ،ފޮނުވިނަމަވެސް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ޓީޑިއު އިމްޕޯޓް ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ

 

ދެއްކުން ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް .124 )ހ(

  

 ،މުދަލެއް ިވާއިމްޕޯޓްކޮށްފައ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 އެއްވެސް އިތުރު ފިޔަވައި ބޭނުން އެތެރެކުރި ނުވަތަ ވިއްކޭނީ ފަރާތަކަށް އެހެން

 އެ ާއްޖެއިންރ، ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ަންޖެހޭދައްކ މުދަލަށް އެ ކުރަންވާނީ މުޢާމަލާތެއް

 .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް

 

   )ށ(

، މުދަލެއް ިވާއިމްޕޯޓްކޮށްފައ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ވަތަނު ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ބޭނުންނުކުރެވޭ

، ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަށް އެ ،މަދުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ވަގަށްނަގައިފިނަމަ

 .ާނެއެވެދައްކަންވ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން

 

   )ނ(

 ޚާއްޞަ ުފޯރާނ ބާރު އިންސާނީ ،މުދަލަކަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ

 ދައްކާކަށް ިއުޓީޑ އިމްޕޯޓް މުދަލަށް އެ ،ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް ސަބަބުން ލަތެއްގެޙާ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 

   )ރ(

 ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓް ،މުދަލަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ޢިނާޔަތްދެވޭނީ

 

 ދެވޭ ޢިނާޔަތް ޑިއުޓީ .125

  މިންވަރު

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ 90 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ

 ޢިނާޔަތް %100 ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަކަށް އެ ގެންދާނަމަ އަނބުރާ

 .ދެވޭނެއެވެ

 

   )ހ(

   )ށ( 180 ،ވުމަށްފަހު ދުވަސް 90 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ
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 ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަކަށް އެ، ގެންދާނަމަ އަނބުރާ މުދާ އެ ކުރިން ދުވަސްވުމުގެ

 .ދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަތް %95 ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓް

 

 1 ،މަށްފަހުވު ދުވަސް 180 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ

 ދައްކަންޖެހޭ ށްމުދަލަކަ އެ ގެންދާނަމަ އަނބުރާ މުދާ އެ ކުރިން ުމުގެއަހަރުވ (އެކެއް)

 .ދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަތް %90 ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓް

 

   )ނ(

 ،ވުމަށްފަހު އަހަރު (އެކެއް) 1 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ

 މުދަލަކަށް އެ ަގެންދާނަމ އަނބުރާ މުދާ އެ ކުރިން އަހަރުވުމުގެ (ދޭއް) 2

 .ދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަތް %80 ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ

 

   )ރ(

 އަހަރު (ދޭއް) 2 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ

 ޑިއުޓީގެ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަކަށް އެ ގެންދިޔަނަމަވެސް އަނބުރާ ހަމަވުމަށްފަހު

 .ދައްކަންވާނެއެވެ  100%

 

   )ބ(

 ،މުދަލަށް ުރާއިމްޕޯޓްކ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި

 .އެވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ ރާއްޖެއިން

 

 ޒިންމާވާ މުދަލަށް ރާއްޖެއިން .126

  މަސްއޫލިއްޔަތު ފަރާތުގެ

 ،ުމަށްޓަކައިއިމްޕޯޓްކުރ މުދާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ށްފަހުބޭނުންކުރުމަ ރާއްޖޭގައި

  ؛ށަހެޅުންހު ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި

  

   )ހ(

 ،ިވާމުދާއިމްޕޯޓްކޮށްފައ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

؛ ފޮނުވާލުން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ގައިމުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮނުވާލުމަށް

 ްބަޔާންކޮށ އެމުއްދަތު ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިތުރުކުރަން މުއްދަތު ނުވަތަ

 .ހުށަހެޅުން ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 ޯޓްކޮށްފައިވާއިމްޕ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ތުގެމަތިންގޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ،ލުމަށްޓަކައިފޮނުވާ އަނބުރާ މުދާ

 ؛ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް

 

   )ނ(

 ،މުދާ ިވާއިމްޕޯޓްކޮށްފައ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ފައިވާބަޔާންކޮށް މިގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ފޮނުވާލެވެންދެން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ؛ބެލެހެއްޓުން ުރައްކާތެރިކަމާއެކ ނިމެންދެން ދައްކައި ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ަތިންގޮތުގެމ

 

   )ރ(

 އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ގޮތުގައި އިމްޕޯޓްޑިއުޓީގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ،މުދަލަށް

 އަގުން ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު މުދާ އެ ފައިސާ ޭދައްކަންޖެހ

   )ބ(
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   ؛ދެއްކުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ،މުދަލެއް ިވާއިމްޕޯޓްކޮށްފައ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ުއިތުރ ޔަވައިފި ބޭނުން އިމްޕޯޓްކުރި ނުވަތަ ސަބަބުން ވިއްކުމުގެ ފަރާތަކަށް އެހެން

 ގޮތުގައި ެއިމްޕޯޓްޑިއުޓީގ، މުދަލަށް އެ ސަބަބުން ކުރުމުގެ މުޢާމަލާތެއް އެހެން

 ަގުންއ ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު މުދާ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ

   ؛ދެއްކުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ޅ(

  ،މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ނުކުރެވޭ ބޭނުން

 ފެށިގެން ދުވަހުން ފާހަގަކުރެވޭ އެކަމެއް ،މަދުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަގަށްނަގައިފިނަމަ

 މުދަލަށް އެ އެންގުމާއި ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމުން އެކަން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ  10

 .ދެއްކުން ޑިއުޓީ ޕޯޓްއިމް ދައްކަންޖެހޭ

 

   )ކ(

 ،މުދަލަށް ޯޓްކުރާއިމްޕ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 10 ކުމަށްދެއް ފައިސާ އެ، ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ސާައިފ ތެރޭގައި އެމުއްދަތުގެ .ދެވޭނެއެވެ މުއްދަތު ދުވަހުގެ (ދިހައެއް)

 ތައްޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް ،ނުދައްކައިފިނަމަ

 .މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ ވަގުތީގޮތުން

 

 މެދުކަނޑާލުން ޚިދުމަތް .127 )ހ(

 

 ދެމުންގެންދާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ،ދެވޭނީ ޚިދުމަތް އަލުން އެފަރާތަކަށް ،ދުކަނޑާލުމަށްފަހުމެ ގޮތުން ވަގުތީ ޚިދުމަތްތައް

 ަސްމަސްދުވ (ހަތަރެއް) 4 ފެށިގެން ތާރީޚުން ކަނޑާލެވުނު މެދު ޚިދުމަތް އެ

 .ފަހުންނެވެ

   )ށ(

 

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ އަލުން ކުރުމަށްފަހު އެކްސްޕޯޓް ގޮތުން ވަގުތީ

 

 

 ނބުރާއަ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ ،ބެލެވޭނީ މަށްކަ އިމްޕޯޓްކުރި-ރީ މުދަލެއް

 ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި  ގެންނަގޮތަށް

 މުދާ އެ ުގައިނަމ ފަރާތުގެ ފޮނުވާފައިވާ މުދާ އެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން، ނިންމުމަށްފަހު

 .ގެނައުމުންނެވެ ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ

 

 އިމްޕޯޓްކުރުން-ރީ .128 )ހ(
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 ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ،މުދާ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ޑިއުޓީ ،ދާމު އެ ،އިމްޕޯޓްކުރާނަމަ-ރީ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ ނެގުމުން

 

   )ށ(

 ނުވަތަ ނާންނަ ަދަލުބ އަސްލަށް މުދަލުގެ އެ ކުރުމުން ބޭނުން މުދަލެއް އެ

 ަހާފައިވާޖ މުދަލުގައި އެ އަދި ގެނެސްފައިނުވާ ބަދަލެއް އަސްލަށް މުދަލުގެ

 ސްޕޯޓްކުރިއެކް ރާއްޖެއިން މުދަލަކީ އެ ކޯޑުން ނުވަތަ ނަންބަރުުން ސީރިއަލް

  ؛މުދާ ސާބިތުވާ މުދާކަން

 

1.    

 ،ެތިތަކ ނުހުންނަ އެނގެން ކޯޑެއް ވަކި ނުވަތަ ނަންބަރުު ސީރިއަލް

 ،ްދިއުމަށްފަހުގެނ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ދަށުން ވޮރެންޓީގެ

 ،ިޔުމަކާއެކުލ ފަރާތުގެ ދިން ވޮރެންޓީ އެނގޭގޮތަށް މަރާމާތުކުރިކަން ތަކެތި އެ

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ-ރީ

 

2.    

 (ށްޑިހައަ ސަތޭކަ) 180 ފެށިގެން ތާރީޚުން ފޮނުވި މުދާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ-ރީ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 

3.    

 ؛މުދާ ރާއިމްޕޯޓްކު-ރީ، ނަމުގައި ފަރާތުގެ ފޮނުވި މުދާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 

4.    

 އެ މާއިދައްކާފައިވު ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު ރާއްޖެއަށް ކުރިން މުދާ އެ

 .ނުވުން ރިފަންޑްކޮށްފައި ފައިސާ

 

5.    

 ިހަމަނުވިފުރ ޝަރުޠު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުުގައި ވަނަ 1 ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި

 ބާއްވާ ައިރާއްޖެއިންބޭރުގ ހުއްދައާއެކު މުއައްސަސާއެއްގެ ދައުލަތުގެ ،ނަމަވެސް

 އަނބުރާގެންނަް ނިމުމުނ އެކަމެއް ،ކަންތައްތަކަށް ފަދަ މައުރަޒު ފެއަރތަކާއި އެކިއެކި

 ެގުމުންނ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓްކުރާއިރު-ރީ، ެތިތަކ ގެންދާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ގޮތަށް

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

 

   )ނ(

ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރޭޝަން .129 )ހ(  މުދާ ްޖެއަށްރާއ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މި

  

 ގުޑްސް ިވާްފައބަޔާންކޮށ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްޓަކައި އިމްޕޯޓް-ރީ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން

 

   

 ައިތިރީގ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

    .1 ؛ކޮޕީ އިންވޮއިސްގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު
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 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގގ

 

2.    

 ؛ބިލް އެއަރވޭ ނުވަތަ އެލް.ބީ

 

3.    

 .އޯޑަރ ޑެލިވަރީ

 

 

4.    

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ފަސްކޮށްދިނުން ދެއްކުން ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 

 

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ ެމުދަލުގ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ދޭންވާނެއެވެ ފަސްކޮށް

 

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ .130

 ބާވަތްތަކުގެ ފަސްކޮށްދެވޭނެ

 ހާލަތްތައް މުދަލާއި

 

 ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިމާވެގެން ހާލަތެއް ކުއްލި ފަދަ ކާރިސާއެއް ޤުދުރަތީ

 ިކަންއެހީތެރ ހާލަތްތަކުގައި ކުއްލި ބަޔަކަށް ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ

 ؛މުދާ އެތެރެކުރެވޭ ގޮތުން ފޯރުވައިދިނުމުގެ

 

   )ހ(

 ވަގުތަށް ުންވަގުތ ނުދިނުމަށްޓަކައި މެދުކެނޑުނަ ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ރައްޔިތުންގެ

 ؛ތަކެތި ބޭނުންވާ

 

   )ށ(

 ވަގުތުން ަކަށްބަޔ ނުވަތަ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ ކޮންމެހެން ،ސަބަބުން ބައްޔެއްގެ

 ؛ބޭސް ބޭނުންވާ ވަގުތަށް

 

   )ނ(

 ،މޭވާ، ަރުކާރީތ ޒާތުގެ ހަލާކުވާ އަވަހަށް ތެރެއިން ަލުގެމުދ އެތެރެކުރެވޭ ރާއްޖެއަށް

 މުދަލެއް ެބާވަތެއްގ އެހެން ތަކެއްޗާއެކު މިފަދަ ؛މުދާ ފަދަ ޗީޒް، މަސް ފިނިކުރި

 ީވެސްޑިއުޓ ދައްކަންޖެހޭ ތަކެއްޗަށް އެ ،ގެނެސްފައިވާނަމަ އެޝިޕްމަންޓުގައި

 .ހިމެނޭނެއެވެ މީގެތެރޭގައި

 

   )ރ(

 މި ކުންފަރާތަ އެއްވެސް ދެވުނު ލުއި ބަޔާންކޮށްފައިއެވާ ގައި (ރ) މާއްދާގެ މި

 ިއުޓީގެޑ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 131 މާއްދާގެ

 (ތިނެއް) 3 ދެވޭނީ އަލުން މިލުއި ފަރާތަކަށް އެ ،ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ ކަންތައް

 .ފަހުގައެވެ މުއްދަތަކަށް މަސްދުވަހުގެ

   )ބ(
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 ބަލައި ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދަލެއް ،ބޭރުގައި ސަރަޙައްދުން ކަސްޓަމްސް

 މުދަލެއް ހުރި ނުދައްކައި ޑިއުޓީ އޭގެތެރެއިން ފާސްކުރަމުންދާއިރު

 ؛ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ  މުދަލަކަށް އެ، ފާހަގަކުރެވިއްޖަނަމަ

 

   )ޅ(

 ،މުދަލެއް ާދައްކާފައިވ ޑިއުޓީ ނޫންގަޑިއެއްގައި ގަޑިތައް ދޭ ޚިދުމަތް ޢާންމުކޮށް

 ހުރި އްކައިނުދަ ޑިއުޓީ އޭގެތެރެއިން ފާސްކުރަމުންދާއިރު ބަލައި ދޫކުރުމަށްޓަކައި

 ؛ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަކަށް އެ، ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ މުދަލެއް

 

   )ކ(

 މީގެ ؛ެތުންނ ދެއްކެން ފައިސާ ވަގުތުން މުދަލަކަށް ގެންނަ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ކުންފުނިތައް ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި

 

   )އ(

 ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިމާވެގެން ކާރިސާއެއް ޤުދުރަތީ

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ، ގޮތުން ފޯރުވައިދިނުމުގެ އެހީތެރިކަން ހާލަތްތަކުގައި ކުއްލި ބަޔަކަށް

 ަތަކަށްއެޙާލ ،އަޅާނީަކަނޑ މުއްދަތު ދައްކަންޖެހޭ ުޓީޑިއ މުދަލުގެ ފަސްކުރެވޭ

 .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 

 ފަސްކޮށް ދެއްކުން ޑިއުޓީ .131 )ހ(

 ޑިއުޓީ މުދަލަށް ދެވޭ

  މުއްދަތު ދައްކަންޖެހޭ

 ްކުންެއދ ޑިއުޓީ ތެރެއިން މުދަލުގެ ގެންނަ ކުންފުނިތަކަށް ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ

 ފައިވާބަޔާންކޮށް މާއްދާގައި ވަނަ 130 ގަވާއިދުގެ މި ،މުދަލާއި ފަސްކޮށްދެވޭ

 ރާއްޖެއަށް ްމުދަލެއ އެ ،ޑިއުޓީ މުދަލުގެ ފަސްކުރެވޭ ދެއްކުން ޑިއުޓީ ގޮތުގެމަތިން

 އިތެރޭގަ ގަޑިއިރުގެ (އަށެއް ސާޅީސް) 48 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރި

 .ންމަންވާނެއެވެނި ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 މުދަލަކަށް ެންނަގ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ ފިޔަވައި ކުންފުނިތައް ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ

 މުދަލުގެ ޭފަސްކުރެވ ދެއްކުން ޑިއުޓީ ސަބަބުން ނެތުމުގެ ފައިސާދެއްކެން ވަގުތުން

 (ސްިރީތ) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރި ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ، ޑިއުޓީ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 

   )ނ(

 ްޓަމްސްއަށްކަސ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 131 ގަވާއިދުގެ މި

 ދުވަހުގެ (އެއްދިހަ) 10 ދެއްކުމަށް ފައިސާ އެ، ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ

 އެފަރާތަކަށް ،ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ތެރޭގައި ެއެމުއްދަތުގ .ދެވޭނެއެވެ މުއްދަތު

 .ޭނެއެވެމެދުކަނޑާލެވ ގޮތުން ވަގުތީ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާ ކަސްޓަމްސްއިން

 

 މެދުކަނޑާލުން ޚިދުމަތް .132 )ހ(

  

  ެމުންގެންދާދ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ،ދެވޭނީ ޚިދުމަތް އަލުން އެފަރާތަކަށް ،މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ގޮތުން ގުތީވަ ޚިދުމަތްތައް

 ސްމަސްދުވަ (ހަތަރެއް) 4 ފެށިގެން ތާރީޚުން މެދުކަނޑާލެވުނު ޚިދުމަތް އެ

 .ފަހުންނެވެ

   )ށ(
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 ބައި ހަތަރުވަނަ

 

 މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 

 

 ާއްދާގައިމ ވަނަ 134 ގަވާއިދުގެ މި ެރެއިންތ މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 ސްޕޯޓްކުރެވޭނީއެކް ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދަލެއް އެހެން ފިޔަވައި މުދާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ްޓުންޑިވެލޮޕްމަނ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ،އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނީ-ރީ ނުވަތަ

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ދީފައިވާ ހުއްދަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ

 

133 )ހ(

  

 މުދާ ރާއްޖެއިން

 އެކްސްޕޯޓްކުރުން

 ްއިކޮނޮމިކ އޮފް މިނިސްޓްރީ ،ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއިން

 ރާއްޖެއިން ަދިއ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

 ފަރާތުގެ ައިވާދީފ ހުއްދަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ،ހުންނަންވާނީ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 .ނަމުގައެވެ

 

   )ށ(

 އޮފް ނިސްޓްރީމި ،ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށް ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އިކޮނޮމިކް

 

134

  

 ނެތި ލައިސަންސެއް

 މުދާ ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް

 ހަމަނުވާ ލޯކި (ފަހެއް) 5 ބަރުދަނުގައި މުދަލުގެ ކްސްޕޯޓްކުރާއެ ފިޔަވައި މާވަހަރު

 ؛ތަކެތި

 

   )ހ(

 ؛މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ވަގުތީގޮތުން

 

   )ށ(

 ؛މުދާ ގެންދާ ބޭނުންތަކަށް ޒާތީ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ

 

   )ނ(

 ؛ތަކެތި ފަދަ ކޮންޓެއިނަރ ހުސް ،ގެންނަ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 

   )ރ(

 ؛ހަށިގަނޑު މީހުންގެ ފައިވާމަރުވެ

 

   )ބ(

 .ތަކެތި ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ

 

   )ޅ(

 ރަންވާނީކު ބޭނުން ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކުރުމުގައި މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ

 .ނަންބަރެވެ ރަޖިސްޓަރީ ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް

135

  

 ްބަރުނަނ ރަޖިސްޓަރީ

 ކުރުން ބޭނުން
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 ސްޓަރީރަޖި ފަރާތެއްގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ،ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 އެފަރާތެއްގެ ،ްހުށަހެޅުމުނ ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އެ ކުރުމަށްޓަކައި ކެންސަލް

 .ކުރަންވާނެއެވެ ކެންސަލް ކަސްޓަމްސްއިން  ރަޖިސްޓަރީ

 

136

  

 ކެންސަލްކުރުން ރީރަޖިސްޓަ

 ކްލަރޭޝަންޑި ގުޑްސް މުދަލެއްގެ އެ ،ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން

 ްސްގުޑ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ނިންމުމަށްޓަކައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން

 

137 )ހ(

  

 މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 ހުށަހެޅުން ުލޫމާތުމަޢ

 

 އިތިރީގަ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 ގައިއިންވޮއިސް މި) އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ އަގު

 (.ޓާރމުންނެވެ ީބ.އޯ.އެފް ބަޔާންކުރަންވާނީ އަގު މުދަލުގެ

 

1.    

 ގްރޮސް ،ިތަފުސީލާއ މުދަލުގެ ހިމެނޭ ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ) ލިސްޓް ޕެކިންގ

 (އެނގޭގޮތަށް ވަކިން ނެޓްވެއިޓް އަދި ވެއިޓް

 

2.    

 ޝިޕާރ) ޑީ.އައި.އެސް މުދަލެއްނަމަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަގުން ވައިގެ

 ް(ޑިސްޕެޗ ފޮރ އިންސްޓްރަކްޝަން

 

3.    

 ރެވޭއެކްސްޕޯޓްކު ދަށުން ހުއްދައެއްގެ ޚާއްޞަ އިދާރާއެއްގެ ުގެސަރުކާރ

 ހުއްދަ އިދާރާއެއްގެ އެ މުދަލެއްނަމަ

 

4.    

 ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ކުރާއިރު އެކްސްޕޯޓް ބޮޑުކަންނެލި ޤައުމުތަކަށް ޔޫރަޕްގެ

  ުންތައްލިޔ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އިތުރުން ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

    .1 ކެޓްސެޓްފި ހެލްތު ދޫކުރާ އޮތޯރިޓީއިން ޑްރަގް އެންޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސް

    .2 ޓްފިކެޓްސެ ކެޗް ދޫކުރާ އެގްރިކަލްޗަރުން އެންޑް ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ

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

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމު އެކްސްޕޯޓް ފިޝް ޕްރޮފޯމާ  އިތުރުން

 

   )ރ(

 ބޭނުމަށް އަމިއްލަ ފަސިންޖަރުންގެ ފަޅުވެރިންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން

 މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ،ތަކެއްޗާއި ގެންދާ ނަމުގައި މީހުންގެ އެ ފިޔަވައި ތަކެތި ގެންދާ

 ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ތަކެއްޗަށް ނުހިމެނޭ ގޮތުގައި

   )ބ(
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 ގުޑްސް ،ނަމަވެސްެ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން

 ނަންބަރުުގައި ވަނަ 2 ނަންބަރާއި ވަނަ 1 ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު

 .ވެލާޒިމެއްނޫނެ ހުށަހެޅުން ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް-ރީ މުދާ ރާއްޖެއިން

 އަދި .ެވެހުށަހަޅަންވާނެއ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ގައި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 137 ގަވާއިދުގެ މި ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު އެގުޑްސް

 ުންތައްލިޔ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އިތުރުން ަކުގެލިޔުންތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

138 )ހ(

  

 މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓް-ރީ

 ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރޭޝަން

 

 ްސްޕޯޓްއެކ-ރީ ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ހުއްދަ ކުރުމުގެ

 

1.    

 އެ" ،ބަންކަރުކުރާނަމަ ތެޔޮ އުޅަނދުފަހަރަށް ފުރާ ށްބޭރަ ރާއްޖެއިން

 "ރިޕޯޓް ތެލުގެ ކުރާ ބަންކަރު އުޅަނދަށް

 

2.    

 ަށްކަސްޓަމްސްއ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ތަކެއްޗަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށް

 

   )ށ(

 ަމިއްލައ ންޖަރުންގެފަސި ފަޅުވެރިންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން

 ތަކެތި ގެންދެވޭ ބޭނުމަށް

 

1.    

 ތަކެތި ފަދަ ސާމްޕަލް ،ޕާރސަލް ކުދިކުދި ފޮނުވޭ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 

2.    

 މުދާ ގެންދާ ބޭނުންތަކަށް ޒާތީ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ

 

3.    

 ހަށިގަނޑު މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ

 

4.    

 މި ކަށްމުދަލަ އެ ،އެކްސްޕޯޓްކުރާނަމަ ަލެއްމުދ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް

 ޓަމްސްއަށްކަސް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ

 ްކުރުމަށްޓަކައިއިމްޕޯޓ މުދާ އެ ،ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ގުޑްސް އެ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 .ވާނެއެވެބަޔާންކުރަން ބަރުުނަން ޑިކްލަރޭޝަނުގެ ގުޑްސް ހުށަހެޅި ކަސްޓަމްސްއަށް

 

.139 )ހ(

  

 މުދަލުގެ ފޮނުވާލާ އަނބުރާ

 ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރޭޝަން

 

 މުދަލެއް ކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި މުދަލަށް އެ ،ފޮނުވާލާނަމަ އަނބުރާ

 ގުޑްސް އެ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން ްސްގުޑ

 ގުޑްސް ހުށަހެޅި ކަސްޓަމްސްއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި މުދާ އެ ،ޑިކްލަރޭޝަނުގައި

   )ށ(
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 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ނަންބަރުު ޑިކްލަރޭޝަނުގެ

 

 ފަރާތަށް ފޮނުވި މުދާ އެ ،ނުކޮށް ކްލިއަރ ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް

 ގުޑްސް ާބަޔާންކޮށްފައިވ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ފޮނުވާލާނަމަ އަނބުރާ

 ޝަނާއެކުޑިކްލަރޭ ގުޑްސް އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން

 .ެވެހުށަހަޅަންވާނެއ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

   )ނ(

 ؛(މުދަލުގެ ގެނައި ކުރަން އިމްޕޯޓް) ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

1.    

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރީ

 

2.    

 .ލިޔުމެއް އެޖެންޓުގެ ކާގޯ

 

3.    

 ުރަންއެކްސްޕޯޓްކ ރާއްޖެއިން މުދަލެއް ފަދަ ގައިވާ (ނ) އަދި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ްާންކޮށބަޔ ސަބަބު ބޭނުންވާ އެކްސްޕޯޓްކުރަން މުދަލެއް އެ ،ބޭނުންވާނަމަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ރ(

 އެ ،ނީދެވޭ ހުއްދަ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް މުދާ ގެންނަގޮތަށް އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް

 ެއްކަންއެއްޗ ވަކި އެއީ ކޯޑަކުން ނުވަތަ ނަންބަރަކުން ޖަހާފައިވާ މުދަލެއްގައި

 ނަންބަރުު ްސީރިއަލ ،ތެރޭގައި މީގެ .ެމުދަލަކަށްވާނަމައެވ ހުރި ދެނެގަނެވޭނެގޮތަށް

 ދަށުން ވޮރެންޓީގެ ،ތަކެތި ނުހުންނަ އެނގެން ކޯޑެއް ވަކި ނުވަތަ

 .ނުހިމެނެއެވެ ގެންދިއުމެއް ބޭރަށް ރާއްޖެއިން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި

 

.140 )ހ(

  

 ގެންނަގޮތަށް  އަނބުރާ

 މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރޭޝަން

 6 ޖަދުވަލު ގެގަވާއިދު މި ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް މުދާ ގެންނަގޮތަށް އަނބުރާ ަށްރާއްޖެއ

 އަދި .ާނެއެވެހުށަހަޅަންވ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

  ްސްއަށްކަސްޓަމ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ގުޑްސް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

   ށ()

 ގައިއިންވޮއިސް މި) އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ އަގު

 (.ޓާރމުންނެވެ ބީ.އޯ.އެފް ބަޔާންކުރަންވާނީ އަގު މުދަލުގެ

 

1.    

 ގްރޮސް ،ިތަފުސީލާއ މުދަލުގެ ހިމެނޭ ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ) ލިސްޓް ޕެކިންގ

 (އެނގޭގޮތަށް ވަކިން ނެޓްވެއިޓް އަދި ވެއިޓް

 

2.    

 އަނބުރާ ކުރަންމަރާމާތު ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ތަކެތި ގެންގުޅޭ ބޭނުންތަކުގައި އަމިއްލަ

 ،ަރޭޝަނާއެކުޑިކްލ ގުޑްސް އެތަކެތީގެ ،ފޮނުވާލާނަމަ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ގެންނަގޮތަށް

 .ލާޒިމެއްނޫނެވެ ހުށަހެޅުން ލިސްޓު ޕެކިންގ އަދި އިންވޮއިސް އެތަކެތީގެ

   )ނ(
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 ހޯދުމަށް ތްޢިނާޔަ ޚާއްޞަ ޤައުމުތަކުން ބޭރު މުދަލަށް އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ ްރާއްޖެއިނ

 ،ށަހަޅައިހު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ބޭނުންވާނަމަ

 .އެންޑޯޒްކުރަންވާނެއެވެ

 

.141 )ހ(

  

 މުދަލަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 ބޭނުންވާ ހޯދުމަށް ޢިނާޔަތް

 ލިޔުންތައް

 (ެޓްސެޓްފިކ ޕީ.އެސް.ޖީ) ޕްރިފަރެންސަސް އޮފް ސިސްޓަމް ިޒްޑްޖެނެރަލައ

 

1.    

 ސެޓްފިކެޓް (ސަޕްޓާ) އެގްރީމެންޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރިފަރެންޝަލް ސާރކް

 

2.    

 (ސެޓްފިކެޓް ސަފްޓާ) އޭރިއާ ޓްރޭޑް ފްރީ އޭޝިއަން ސައުތު

 

3.    

 އިނާޗަ ބައި ްގްރާންޓެޑ ޕްރޮގްރާމް ޓެރިފް ޕްރިފަރެންޝަލް ސްޕެޝަލް ދި

 (ސީއޯ ޗައިނާ)

 

4.    

 އެކްސްޕޯޓް ފޮރ ކޮންސައިންމެންޓް އެންޑް އޮރިޖިން އޮފް ސެޓްފިކެޓް

 (އޯ.ސީ)

 

5.    

 ިކްއެޓްލާންޓ އޮފް ކޮންޒަވޭޝަން ދަ ފޮރ ކޮންވެންޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް

 .ޑޮކިއުމެންޓް (ޓީ.އޭ.ސީ.ސީ.އައި) ޓޫނާސް

 

6.    

  ރެންސްޕްރިފަ ޓެރިފް ފްރީ ޑިއުޓީ

 

7.    

 ނުވަތަ އެކުޑިކްލަރޭޝަނާ ގުޑްސް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ލިއުންތައް ދައެފަ ހުށަހެޅިނަމަވެސް ކަސްޓަމްސްއަށް ނިމޭފަހުން ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ

 .ކޮށްދޭންވާނެއެވެ އެންޑޯޒް ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ށ(

 2 ،1  ގެއެމާއްދާ ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ޮށްފައިވާބަޔާންކ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ،ުރަންވާނީކ ޕްރިންޓު ސެޓްފިކެޓްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުުގައި ވަނަ 3 އަދި

 ެހޭކުރަންޖ ޕްރިންޓު ސެޓްފިކެޓް މިގޮތުން .ކަރުދާހަށެވެ ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 ިންގޮތުގެމަތ ވާބަޔާންކޮށްފައި ބައިގައި ވަނަ 20 ގަވާއިދުގެ މި ކަރުދާހަށް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ނ(

 ގަވާއިދުގެ މި ،އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައ ރާއްޖެއިން ހަށިގަނޑު މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ

 ރާއްޖެއިން ހަށިގަނޑު މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 35 ޖަދުވަލު

 އެހަށިގަނޑެއް އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ްޓަމްސްއަށްކަސ ފޯމު އެދޭ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް

 ތިރީގައި ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ރަސްމީ ކަމާބެހޭ ޤައުމުގެ ބޭރުކުރެވޭ

.142 )ހ(

  

 މީހެއްގެ މަރުވެފައިވާ

 ރާއްޖެއިން ހަށިގަނޑު

 ގެންދިއުން ބޭރަށް
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 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އެފޯމާއެކު ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ސެޓްފިކެޓް ތްޑެ

 

1.    

 ރިޕޯޓް ޕޮލިސް

 

2.    

 ކޮޕީ ޕާސްޕޯޓުގެ

 

3.    

 މާއްދާގެ މި ،އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ މަރުވެފައިވާ

 ހަށިގަނޑަށްއެ ،ހުށަހެޅުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ)

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ްޓަމްސްއިންކަސ "ޕާރމިޓް ރިލީޒް ކޯޕްސް"

 

   )ށ(

 ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ކުރުމަށް ސިލް ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ މަރުވެފައިވާ

 .ނެގޭނެއެވެ ފީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ނ(

 ތެރެއިން ަކެތީގެތ އުފައްދާ ނުވަތަ އުފެދޭ ރާއްޖޭގައި ،އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ާކަށްދައްކ ޑިއުޓީ އެކްސްޕޯޓް އެއްޗަކުން އެއްވެސް އެހެން ިފިޔަވައ މާވަހަރު

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 

.143 )ހ(

  

 ޑިއުޓީ އެކްސްޕޯޓް

 .އެވެ %50 ެއަގުގ ބީ.އޯ.އެފް އޭގެ ނަގާނީ ގޮތުގައި ޑިއުޓީގެ އެކްސްޕޯޓް މާވަހަރުން

 

   )ށ(

 .ނެގޭނެއެވެނު ޑިއުޓީއެއް އެކްސްޕޯޓް ތަކެތިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ-ރީ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 

   )ނ(

 މްސްއިންކަސްޓަ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީގެ

 މުދަލަކަށް އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ފެށިގެން ދުވަހުން އެސެސްކޮށްނިންމާ

 .ެވެކަންވާނެއދައް ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގައި ޑިއުޓީގެ އެކްސްޕޯޓް

 

.144 )ހ(

  

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ

 ޑިއުޓީ ޓްއެކްސްޕޯ މުދަލުގެ މުއްދަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 މިގޮތުގެ ެ.ކުރެވޭނެއެވ ބާޠިލު ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ އެ ،ނުދައްކައިފިނަމަ

 މުދާ ހިމެނޭ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ގުޑްސް މުދަލުގެ ކުރެވޭ ބާޠިލު މަތިން

 ްފުރިހަމަކޮށ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް އަލުން ދޫކުރެވޭނީ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 އޮންނަންވާނީ އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 ކަރަންސީ ފައިސާގެ އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް އަދި .އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ

 .ަކުންނެވެބޭރުފައިސާއ ގަބޫލުކުރާ އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ރަންވާނީބަޔާންކު

 

.145 )ހ(

  

 އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް
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 ޔާންކޮށްފައިވާބަ ތިރީގައި އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު

 

   )ށ(

 ެރިފްގައިޓ ކަސްޓަމްސްގެ މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ ހުރިހާ ެނޭހިމ އިންވޮއިސްގައި

 ހަމަފުރި ހެދޭގޮތަށް ހިސާބު ޔުނިޓުން ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛އޮތުން ކުރެވިފައި

 

1.    

 ؛އެޑްރެސް އަދި ނަމާއި ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ފޮނުވި މުދާ

 

2.    

 ؛ރެސްއެޑް އަދި ނަން ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ލިބެންވާ މުދާ

 

3.    

 ؛ތާރީޚު އަދި ނަންބަރުު އިންވޮއިސްގެ

 

4.    

 ؛ޕޭމަންޓް އޮފް ޓާރމްސް

 

5.    

 ؛(ޓާމް އިންކޯ) ޑެލިވަރީ އޮފް ޓާރމްސް

 

6.    

 .ޖުމްލަ ސަފުހާގެ ނަންބަރާއި ސަފުހާގެ

 

7.    

 ާކޮށްފައިވބަޔާން އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އެނގެން މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި އައިޓަމެއްގައި ކޮންމެ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ؛ނަން މުދަލުގެ

 

1.    

 ؛ނަންބަރުު އައިޓަމް

 

2.    

 ؛ކުވަންޓިޓީ

 

3.    

 ؛ޔުނިޓް

 

4.    

 ؛(މުދަލުގެ ހުންނަ ބްރޭންޑް) ބްރޭންޑް

 

5.    

 ؛(މުދަލުގެ ންނަހު ނަންބަރުު މޮޑެލް) މޮޑެލް

 

6.    

 ؛(ުދަލުގެމ ހުންނަ ނަންބަރުު އެފަދަ) ނަންބަރުު ކޯޑު ނުވަތަ ނަންބަރުު ޕާޓް

 

7.    
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 ؛ސައިޒު މުދަލުގެ

 

8.    

 ؛ގޕެކިން އައިޓަމްގެ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައިވާގޮތް އައިޓަމްތައް

 

9.    

 ؛ޤައުމު އުފެއްދި

 

10.    

 ؛ކޮންޑިޝަން މުދަލުގެ

 

11.    

 ؛ުމުއްދަތ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުދާ އެ ،މުދަލެއްނަމަ ޭނުންކޮށްފައިވާބ

 

12.    

 ޕެކިންގ އިވާބަޔާންކޮށްފަ ނަންބަރުުގައި ވަނަ 2 ގެ (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 137 ގަވާއިދުގެ މި

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ ތިރީގައި ލިސްޓުގައި މިޕެކިންގ .އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ އޮންނަންވާނީ ލިސްޓް

 .ވާނެއެވެ އޮންނަން ފުރިހަމަވެފައި ުމަޢުލޫމާތ

 

146.

  

 ލިސްޓް ޕެކިންގ

 ؛ތަފުސީލު މުދަލުގެ

 

   )ހ(

 ؛ބާވަތް ދާގީނާގެ

 

   )ށ(

 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ

 

   )ނ(

 ؛ނަންބަރުު ދާގީނާގެ

 

   )ރ(

 ؛ތަފުސީލު މުދާހުރިގޮތުގެ ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ

 

   )ބ(

 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ ޖުމްލަ ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި

 

   )ޅ(

 .މީޓަރު ކިއުބިކް އަދި ބަރުދަން މުދަލުގެ ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި

 

   )ކ(

 ތަނެއް ސްއެއްވެ ލިޔުމެއްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 137 ގަވާއިދުގެ މި

 ސްޓޭމްޕް ާތުންފަރ ދޫކުރި އެލިޔުމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ ބަދަލު ނުވަތަ ކަނޑައި ،ފަވައި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އިކުރެވިފަ

 

.147 )ހ(

  

 އިޞްލާޙު ލިޔުންތަކަށް

 ގެނައުން

 ޓަމްސްއަށްކަސް ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 137 ގަވާއިދުގެ މި

 ފަރާތުގެ ކުރިދޫ އެލިޔުން ގެނެވޭނީ އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

 އަސްލަށާއި ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި މީގެ .ުމުންނެވެހުށަހެޅ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމެއް

 .މެނޭނެއެވެނުހި އިޞްލާޙުތަކެއް ކުދިކުދި ގެނެވޭ ނާންނަގޮތަށް ބަދަލު މަޢުލޫމާތަށް

  

   )ށ(
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 ލިޔުން ހޭމުދަލަކާބެ އެ ނުވަތަ ނެގުމުގައި ޑިއުޓީ މުދަލުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 މޯލްޑިވްސް ީކަނޑައަޅާނ ރޭޓުތައް ބަދަލުކުރާނެ ާއަށްދިވެހިފައިސ ބޭރުފައިސާ ނިންމުމުގައި

 ކުލަފަޔާއެ ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮތޯރިޓީއާއި މަނިޓަރީ

 މަހުގައި އޮތް ކުރިއަށް، ކުރިން ފެށުމުގެ މަހެއް ކޮންމެ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ

 ިައިޓްގައވެބްސ ކަސްޓަމްސްގެ ރޭޓުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންކުރުމަށް

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 

148.

  

 ލިޔުން މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓް

  ނިންމުން

 

 

 ބައި ފަސްވަނަ

 

 ކަނޑައެޅުން އަގު މުދަލުގެ

 

 ސްގެކަސްޓަމް ،ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ިޒޭޝަންއޯގަނައ ޓްރޭޑް ވާރލްޑް،ަނޑައަޅާނީކ އަގު މުދަލުގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި

 އޮފް VII ްއާޓިކަލ އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮން އެގްރީމެންޓް" (އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ)

 ެހޭކަމާބ ގެ "1994 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ

 .ވާގޮތުގެމަތިންނެވެ މާއްދާތަކުގައި

 

.149 )ހ(

  

 ކަނޑައަޅާގޮތް އަގު

 އޮން އެގްރީމެންޓް" (އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ) އޯގަނައިޒޭޝަން ޓްރޭޑް ވާރލްޑް

 އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

 ނިންމާ ްދަށުނ މިއެގްރީމެންޓުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގެ "1994 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް

 ބެލެން ްއޮފީސްތަކުނ ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ނިންމުންތައް

 .ހުންނާނެއެވެ

 

   )ށ(

 މުދަލެއްގެ ްމަތިނ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 ްގެމުދަލެއ އެ ،ބަލާނީ އުސޫލުކަމަށް އަސާސީ ކަނޑައެޅުމުގައި އަގު ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނޑައެޅުމަށެވެކަ އަގު ބަލައިގެން އަށް "ވެލިއު ްޓްރާންސެކްޝަނ" ނުވަތަ އަގު މުޢާމަލާތުގެ

 ކުރުމުގައި ުއަގ މުދަލެއް އެ ދެން ،ނެތްނަމަ ކަނޑައެޅެން އަގު މުދަލެއްގެ އެ އެފަދައިން

 ތިރީގައި ،މަތިންެ ގޮތުގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ ބަލާނީ

 ަގުއ ބިނާކޮށްގެން އުސޫލަކަށް ފަހަރަކު ،އިންތެރެ އުސޫލުގެ 5 ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ތަރުތީބަށް އިވާބަޔާންކޮށްފަ ތިރީގައި އެއުސޫލުތައް ،ބެލުމުގައި މިގޮތަށް .ކަނޑައެޅުމަށެވެ

 .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ

150.

  

 ގޮތް އަގުކުރާނެ މުދާ

 ؛އުސޫލު ބެލުމުގެ އަގަށް މުޢާމަލާތުގެ ގުޑްސްގެ އައިޑެންޓިކަލް

 

   )ހ(

   )ށ( ؛އުސޫލު ބެލުމުގެ އަގަށް މުޢާމަލާތުގެ ގުޑްސްގެ ަރސިމިލ
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 ؛އުސޫލު ކަނޑައެޅުމުގެ އަގު ބިނާކޮށް ވެލިއުއަށް ޑިޑަކްޓިވް

 

   )ނ(

 ؛އުސޫލު ކަނޑައެޅުމުގެ އަގު ބިނާކޮށް ވެލިއުއަށް ކޮމްޕިއުޓެޑް

 

   )ރ(

 .އުސޫލު ކަނޑައެޅުމުގެ އަގު ދަށުން މިންގަނޑުތަކުގެ ފޯލްބެކް

 

   )ބ(

 ްޝަންޓްރާންސެކ ނުވަތަ އަގު މުޢާމަލާތުގެ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 އްޖެއަށްރާ ،ވަނިކޮށް މުދަލެއް ޤައުމުގައި ގެންނަ މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ވެލިއުއަކީ

 އެ ފަރާތުން ާއިމްޕޯޓްކުރ މުދާ ރާއްޖެއަށް ގަތުމުގައި މުދަލެއް އެ ގެނައުމަށްޓަކައި

 ވެލުއޭޝަން އޯީ.ޓ.ޑަބްލިޔޫ ،އަގު ދައްކަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ  ދައްކާފައިވާ މުދަލަކަށް

 އެ ތެރެއަށްެ އަގުގ އެ ،ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ދަށުން އާޓިކަލްގެ ވަނަ 1 އެއްބަސްވުމުގެ

 ާޓިކަލްގައިއ އެ ،ޚަރަދުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި ވަނަ 8 އެއްބަސްވުމުގެ

 .އަގެވެ ނުކުންނަ ކުރުމުންއިތުރު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

.151 )ހ(

  

 ނުވަތަ އަގު މުޢާމަލާތުގެ

 އެއީ ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން

 ގޮތުގައި އަގުގެ ކަސްޓަމްސް

 ކަނޑައެޅުން

 ެކްޝަންޓްރާންސ ނުވަތަ އަގު މުޢާމަލާތުގެ މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 ،ފަރާތުން ޓްކުރާއެކްސްޕޯ މުދާި ފޮނުވާލުމަށްޓަކައ މުދަލެއް އެ ރާއްޖެއިން ،ވެލިއުއަކީ

 .އަގެވެ ހަމަޖެހިފައިވާ ވިއްކަން ނުވަތަ ވިއްކާފައިވާ މުދާ އެ

 

   )ށ(

 މުދަލުގެ ޯޓްކުރާއިމްޕ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޭޝަންވެލުއ އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން ނުވަތަ އަގު މުޢާމަލާތުގެ

 ކޮށްފައިވާބަޔާން ތިރީގައި ކަނޑައެޅޭނީ ދަށުން އާޓިކަލްގެ ވަނަ 1 އެއްބަސްވުމުގެ

   ެ.ހާލަތްތަކުގައެވ

 

   )ނ(

 ުދަލުގެމ، ކުރުމުގައި ބޭނުން ނުވަތަ ވިއްކުމުގައި ގެނެސް ރާއްޖެއަށް މުދާ

 އެ އްޝަރުޠެ ނުވަތަ ރެސްޓްރިކްޝަނެއް އެއްވެސް އަންނާނެ ބަދަލު އަގަށް

 ރާއްޖޭގެ މުދާ ،ތެރޭގައި މީގެ ؛ނެތުން ކަނޑައަޅާފައި ފަރާތުން ިވިއްކ މުދާ

 ބަދަލެއް އަގަށް މުދަލުގެ ފަދަ ޝަރުޠުކުރުން ވިއްކަން ސަރަޙައްދަކަށް ވަކި

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ޝަރުޠުތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ނާންނަ

 

1.    

 ޝަނާސެކްޓްރާން އެ ވިއްކާފައިވަނީ މުދާ އެ ،ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ

 ވެލިއު ްޓްރާންސެކްޝަނ މުދަލުގެ އެ ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކާއެކު އެހެން ނުގުޅޭ

 ؛ންކަމުގައިނުވު ޝަރުޠަކާއެކު ނޭނގޭފަދަ ބަޔާންކުރަން ކަނޑައެޅިގެން

 

2.    

 ްމުދަލުނ އެ ނުވަތަ ،ވިއްކާލުމަށްފަހު މުދާ އެ ފަރާތުން ގަތް މުދާ

 މުދާ ައެއްބ އާމްދަނީން ލިބޭ ންމުދަލު އެ ،ކުރުމަށްފަހު ބޭނުމެއް އެނޫންވެސް

 ؛ނެތުން ޝަރުޠެއް ލިބިދެވޭ ފަރާތަށް ވިއްކި

3.    
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 ަންވެލުއޭޝ އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ ފަރާތަކީ ގަތް މުދާ ފަރާތާއި ވިއްކި މުދާ

 ކޮށްފައިވާބަޔާން ޕެރެގްރާފުގައި ވަނަ 4 އާޓިކަލްގެ ވަނަ 15 އެއްބަސްވުމުގެ

 "ޕާޓީ ޓެޑްރިލޭ" ދެފަރާތަކީ އެ އަދި ؛ނުވުން ކަމުގައި "ޕާޓީ ރިލޭޓެޑް" ފަދަ

 ެގްރާފްގައިޕެރ ވަނަ 2 އާޓިކަލްގެ ވަނަ 1 އެއްބަސްވުމުގެ އެ ،ކަމުގައިވާނަމަ

 ަބޫލުކުރެވޭގ ކަސްޓަމްސްއަށް ،އަގަކީ އެ ބަލާއިރު އުސޫލުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .އަގަކަށްވުން

 

4.    

 ާރީގެވިޔަފ ާފައިވާހިނގ ދެމެދު ފަރާތާ ގަތް މުދާ ފަރާތާއި ވިއްކި މުދާ

 ވިޔަފާރީގެ ިވާކުރެވިފައ އެއްގޮތަށް އުސޫލާ ޢާންމު ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ

 .މުޢާމަލާތަކަށްވުން

 

5.    

 ،ބެލެވޭނީ ަމުގައިމުޢާމަލާތެއްކ ވިޔަފާރީގެ ކުރެވޭ އެއްގޮތަށް އުސޫލާ ޢާންމު ގަނެވިއްކުމުގެ

 އަދި ގައިހިނ މުޢާމަލާތެއް ފައިސާގެ ެދުދެމ ފަރާތާ ގަންނަ މުދާ ފަރާތާއި ވިއްކާ މުދާ

 ކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުވާ ފަރާތަށް ގަތް މުދާ ،އޯނަރޝިޕް މުދަލުގެ ،ސަބަބުން އެމުޢާމަލާތުގެ

 .މުޢާމަލާތްތަކެވެ ވިޔަފާރީގެ

 

152.

  

 ޢާންމު ގަނެވިއްކުމުގެ

 މުޢާމަލާތް ވިޔަފާރީގެ

 ވެލިއުގެ ްޝަންޓްރާންސެކ ނުވަތަު އަގ މުޢާމަލާތުގެ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 އެ ،ައިހާލަތްތަކުގ ނެތް ކަނޑައެޅެން އަގު މުދަލެއްގެ ،ބިނާކޮށްގެން މައްޗަށް

 އިތިރީގަ، ޢަމަލުކުރާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައެޅުމުގައި އަގު މުދަލެއްގެ

 އެ ެންބިނާކޮށްގ އުސޫލަކަށް ފަހަރަކު ،ތެރެއިން އުސޫލުގެ 5 ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ގޮތަކަށް އެހެން ގަވާއިދުގައި މި، ބެލުމުގައި މިގޮތަށް .ކަނޑައެޅުމަށެވެ އަގު ލުގެމުދަ

 ްފައިވާބަޔާންކޮށ މާއްދާގައި މި އުސޫލުތައް އެ ،ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ

 .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ ތަރުތީބަށް

.153 )ހ(

  

 މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ

 ވެލިއުގެ ޓްރާންސެކްޝަން

 ާކޮށްބިނ މައްޗަށް

 ނެތް އަގުކަނޑައެޅެން

 ޢަމަލުކުރާނެ ހާލަތްތަކުގައި

 އުސޫލު

 ،ާނީބަލ ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅުމުގައި އަގު މުދަލެއްގެ އެ ކަސްޓަމްސްއިން

 މުދަލާ ހޭކަނޑައަޅަންޖެ އަގު، ތެރެއިން މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 އުފެއްދި ުދާމ ބެލެވޭ ކަމަށް ގުޑްސް އައިޑެންޓިކަލް މުދަލުގެ އެ ،އަޅާކިޔާއިރު

 ުދާމ ރާއްޖެއަށް އެދުވަސްވަރު ޤައުމުން ގެންނަ މުދާ ނުވަތަ ޤައުމުން

 ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ ބަލައިގެން އަގަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ

 .ިންނެވެމަތ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި ވަނަ 2 އެއްބަސްވުމުގެ

 

1.    

 ،މަތިން ެގޮތުގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަންބަރުުގައިނ ވަނަ 1 ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 ންކަސްޓަމްސްއި ދެން ،ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަނޑައަޅަން އަގު މުދަލެއްގެ

 މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ،ބަލާނީ ކަނޑައެޅުމުގައި އަގު މުދަލެއްގެ އެ

 ރސިމިލަ މުދަލުގެ އެ ،އަޅާކިޔާއިރު މުދަލާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަގު، ތެރެއިން 

 ޤައުމުން މުދާގެންނަ ނުވަތަ ޤައުމުން އުފެއްދި މުދާ ބެލެވޭ ކަމަށް ގުޑްސް

 ބަލައިގެން އަގަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އެދުވަސްވަރު

2.    
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 އާޓިކަލްގައި ވަނަ 3 އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ،ެމަތިންގޮތުގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުުގައި ވަނަ 2 ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 އެ ންކަސްޓަމްސްއި ދެން ،ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަނޑައަޅަން އަގު މުދަލެއްގެ

 ެ.ްގެންނެވބޭނުންކޮށ މެތަޑް ވެލިއު ޑިޑެކްޓިވް ކަނޑައަޅާނީ އަގު މުދަލެއްގެ

 އެ ތަނުވަ ގުޑްސް އައިޑެންޓިކަލް މުދަލުގެ އެ ނުވަތަ މުދަލެއް އެ އެއީ

 ިއްކަމުންދާވ ރާއްޖޭގައި ،އިމްޕޯޓްކޮށް ރާއްޖެއަށް ،ގުޑްސް ސިމިލަރ މުދަލުގެ

 ަނަވ 5 އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ ބަލައިގެން އަގަށް

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި

 

3.    

 ،ެމަތިންގޮތުގ ށްފައިވާބަޔާންކޮ ނަންބަރުުގައި ވަނަ 3 ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 އެ ންކަސްޓަމްސްއި ދެން ،ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަނޑައަޅަން އަގު މުދަލެއްގެ

 .ޮށްގެންނެވެބޭނުންކ މެތަޑް ވެލިއު ކޮމްޕިއުޓެޑް ކަނޑައަޅާނީ އަގު މުދަލެއްގެ

 އެ ިއަދ އަގާ ސާމާނުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމުގައި މުދާ އެ އެއީ

 ،ްކާއިރުވިއ މުދާ ،އަގާއި މަސައްކަތުގެ ށްފައިވާކޮ އުފެއްދުމަށް މުދަލެއް

ި، އމިންވަރާ އެއްކުރާ ފައިދާއަށް ޚަރަދާއި ގޮތުން އުސޫލެއްގެ ޢާންމު

 އާޓިކަލްގައި ވަނަ 8 އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި އެ ،ޚަރަދުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ެލުއޭޝަންވ އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ ބިނާކޮށް މައްޗަށް އަގުގެ ނުކުންނަ ުމުންއެއްކުރ

 .ިންނެވެމަތ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި ވަނަ 6 އެއްބަސްވުމުގެ

 

4.    

 ،ެމަތިންގޮތުގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުުގައި ވަނަ 4 ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 އެ ންކަސްޓަމްސްއި ދެން ،މަދަތިވެއްޖެނަ ކަނޑައަޅަން އަގު މުދަލެއްގެ

 އެއީ .ެބޭނުންކޮށްގެންނެވ މެތަޑް ފޯލްބެކް ކަނޑައަޅާނީ އަގު މުދަލެއްގެ

، ބިނާކޮށްގެން މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުގެ ލިބެންހުރި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ންމުޢާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 ވަނަ 7 އެއްބަސްވުމުގެ އެ، ަތިންގޮތުގެމ ޚިލާފުނުވާނެ އުސޫލުތަކާ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި

 

5.    

 ްޓަމްސްއިންކަސ ބިނާކޮށްގެން އުސޫލުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ވަނަ 4 ިނަންބަރާއ ވަނަ 3 ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި ކަނޑައެޅުމުގައި އަގު މުދަލެއްގެ

 މުދާ ަށްރާއްޖެއ ،އިސްފަސްކޮށްދިނުމަށް އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިނަންބަރުުގައ

 އިމްޕޯޓްކުރި ާމުދ ރާއްޖެއަށް .އެދެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރި

 ްއިސްފަސ އުސޫލު ދެ އެ ކަސްޓަމްސްއިން ،އެދެފިނަމަ އެފަދައިން ފަރާތުން

 .ކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 

   )ށ(
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 ރާއްޖެއަށް ،ށްވެލިއުކަމަ ޓްރާންސެކްޝަން ނުވަތަ އަގުކަމަށް މަލާތުގެމުޢާ މުދަލެއްގެ

 ރާތުންފަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ

 އެއް ދުވަސްވަރާ އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ،އަގަކީ ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އެއާ ނުވަތަ ުގެއެބާވަތ، ޤައުމުން އިމްޕޯޓްކުރި ރާއްޖެއަށް މުދާ އެ، ދުވަސްވަރެއްގައި

 އަގަށްވުރެ ިވާބަޔާންކޮށްފައ ކުރުމުގައި އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް މުދާ އެއްފެންވަރެއްގެ

 ަޅާފައިވާހުށަހ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ އެ ނުވަތަ ،އަގެއްކަމަށްވާނަމަ ދަށް މާބޮޑަށް

 އަށްްސްކަސްޓަމ ،ފާހަގަކުރެވޭނަމަ ހުރިކަމަށް ތަފާތުތަކެއް ލިޔުންތަކުގައި

 ގޮތުގައި އަގުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ

  .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ކަނޑަނޭޅުމުގެ

 

.154 )ހ(

  

 ވެލިއުގެ ޓްރާންސެކްޝަން

 ޞައްޙަކަމާމެދު

 ސުވާލުއުފެދޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ޢަމަލުކުރާނެ ހާލަތްތަކުގައި

 ގޮތް

 

 ަޅާފައިވާހުށަހ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ެއްޙާލަތ ނުކުރެވޭ ޤަބޫލު ކަސްޓަމްސްއަށް ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން މުދަލުގެ

 ަކުގައިލިޔުންތ ހުށަހެޅި ނުވަތަ ސަބަބު ދަށްވި އަގު މުދަލުގެ ،ދިމާވެއްޖެނަމަ

 ްޕޯޓްކުރިއިމ މުދާ އެ ރާއްޖެއަށް ،ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ސަބަބު ހުރި ތަފާތުތަކެއް

 .ގަންވާނެއެވެއަން ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދާ އެ ނުވަތަ ފަރާތަށް

 

   )ށ(

 ސަބަބު ްޖެހުނުދިމާވާނ އެކަމެއް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 ފަރާތަށް ްކުރިއެކްސްޕޯޓ މުދާ ނުވަތަ ފަރާތަށް އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް

 ދާމު ރާއްޖެއަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަހެއް) 05 އަންގާތާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ،ސަބަބަކީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ނުވަތަ ނުދީފިނަމަ އިޖާބަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރި

 ުސަބަބ ެވުނުގަބޫލުނުކުރ އެ ،ކަމަށްވާނަމަ ސަބަބެއް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ރަނގަޅު ،އަގަކީ މުޢާމަލާތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އެ ،އެންގުމަށްފަހު ފަރާތަށް އެ

 އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ އަގު މުދަލުގެ އެ ،ނުބަލައި އަގެއްކަމުގައި

 ންސެކްޝަންޓްރާ ،ގޮތުގެމަތިން ނިންމުމުގައިވާ ނަންބަރުު 6.1 ނިންމާފައިވާ ދަށުން

 ސްޓަމްސްއަށްކަ އިޚުތިޔާރު ކަނޑަނޭޅުމުގެ ގޮތުގައި އަގުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ީވެލިއުއަކ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

   )ނ(

 ުރިހަމަކުރުމަށްފ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަގު މުދަލުގެ

 ދަތިވެ ކަނޑައެޅުމަށް އަގެއް އަދި ،ހާލަތްތަކުގައާއި ބޭނުންވާ ވަގުތު އިތުރު

 މުދަލުގެ އެ ްކަސްޓަމްސްއިނ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންވާ ވަގުތު އިތުރު ްކުރުމަށްއެކަނ

 ސްޕޯޓްކުރިއެކް ނުވަތަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ،ކަނޑައެޅުމުން އަގެއް ވަގުތީ

 .ރެވޭނެއެވެދޫކު މުދަލެއް އެ ދެއްކުމުން ޑިއުޓީ ކަސްޓަމްސްއަށް އެއަގުން ފަރާތުން

 ވަނަ 154 ގަވާއިދުގެ މި ކަނޑައަޅާނީ އަގު މުދަލުގެ ިންކަސްޓަމްސްއ މިހާލަތުގައި

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 

.155 )ހ(

  

 އިތުރު ކަނޑައެޅުމަށް އަގު

 ބޭނުންވާ ވަގުތު

 ދޫކުރުން މުދާ ހާލަތްތަކުގައި

 

 ގުއަ މުދަލެއްގެ ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ގަވާއިދުގެ މި އަގު މުދަލުގެ އެ ،ހުށަހެޅުމުން މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ކަނޑައެޅުމަށް

 މި ،ކަނޑައެޅޭނަމަ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  151

   )ށ(



101 

 

 އިތުރަށް މުދަލަށް އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ

 ބޮޑުވުމާ އަގު ކަނޑައެޅޭ މިގޮތުން އަދި ެ.ފަންޑުކޮށްދެވޭނެއެވރި ޑިއުޓީ ނެގިފައިވާ

 ފައިސާއެއް އެ ،ޖެހިއްޖެނަމަ ދައްކަން ޑިއުޓީ އިތުރަށް މުދަލަކަށް އެ ގުޅިގެން

 ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ދެއްކުމަށް

 ފަރާތުން ކްސްޕޯޓްކުރިއެ ނުވަތަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ އެ ތެރޭގައި

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ާބިތުކުރެވޭސ ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 ،އަގެއްނަމަ ށްދަ އަގަށްވުރެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެއްކުމަށް ޑިއުޓީ މުދަލަށް އެ ،އަގަކީ

 މި ްޑުރިފަނ ފައިސާގެ ދައްކާފައިވާ އިތުރަށް  ގޮތުގައި ޑިއުޓީގެ ށްމުދަލަ އެ

 މުދާ އެ ތިންގޮތުގެމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި  ދެވަނަ ބައިގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ްކަސްޓަމްސްއިނ ފަރާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރި ނުވަތަ ފަރާތަށް އިމްޕޯޓްކުރި

 

   )ނ(

 އަގާބެހޭ މަލާތުގެމުޢާ މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި ރާއިމްޕޯޓްކު ރާއްޖެއަށް

 އަދި .ެއެވެގެންދަންވާނ ބަލަހައްޓަމުން ކަސްޓަމްސްއިން ޑޭޓާބޭސްއެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު

 އެ ތަކަށްގޮ ގެއްލިގެންނުދާ މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރިކުރާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް

  .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތަށް ފެންނަ ްޢާންމުކޮށ ،މަޢުލޫމާތު

 

156.

  

 ޑޭޓާބޭސް ވެލުއޭޝަން

 ންބަރުުނަ 1.1 ނިންމާފައިވާ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 ްތަކެއްގައިނިންމުނ ހުރިހާ ،ހަމައަށް ނިންމުމާ ނަންބަރުު 7.1 ފެށިގެން ނިންމުމުން

 ގަވާއިދަށްމި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުތައްއުސޫލ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ އެއަށް ،ބަލައިގަނެ ޢަމަލުކުރުމުގައި

 

.157 )ހ(

  

 ނިންމުންތައް އޯގެ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 ޤަބޫލުކުރުން

 

 ންބަރުުނަ 4.1 ނިންމާފައިވާ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 އެޅުމުގައިކަނޑަ އަގު ތަކެތީގެ ސޮފްޓްވެއަރފަދަ ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް ،ނިންމުމުގައި

 ރާއްޖޭގައިދިވެހި ތެރެއިން އުސޫލުގެ ދެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުކުރެވިދާނެކަމަށް

 އަގު ަކެތީގެތ ހިމަނައިގެން އަގު ސޮފްޓްވެއަރގެ ނުވަތަ އެޕްރޮގްރާމް ،ޢަމަލުކުރާނީ

 .އުސޫލަށެވެ ކަނޑައެޅުމުގެ

 

   )ށ(

 ނުވަތަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ އަގާމެދު ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން

 އިތުރަށް ަލަމައްސ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރި

 ިގައިބައ ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ އެދި ބަލައިދިނުމަށް

 ސަބު ވެލުއޭޝަން ނުވަތަ ކޮމިޓީއަށް ޝަންވެލުއޭ ކަސްޓަމްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް

 

.158 )ހ(

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 

 ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން

   )ށ(
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 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ާތަށްފަރ

 

 ްއިތުރަށ ،ތަރުޖަމާކުރުމުގައާއި މާއްދާތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި

 ދަތިތައް ދިމާވާ ައިޢަމަލުކުރުމުގ ގަވާއިދަށް މި ،އޮޅުންފިލުވުމުގައާއި ،ތަފުސީލުކުރުމުގައާއި

 އެ ،އްބަސްވުމާއިއެ ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ ،ބަލާނީ ކަމުގައި އަސްލެއް ،ޙައްލުކުރުމުގައި

 ަންވެލުއޭޝ އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ، ބައިތަކާއި އެހެނިހެން ބެލެވޭ ކަމުގައި ބައިތައް އެއްބަސްވުމުގެ

 .ތަށެވެގޮ އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިނގިރޭސިބަހުން ބައިތައް ހިމެނޭ ކޮމްޕެންޑިއަމްގައި

 ަމްސްގެކަސްޓ ވެބްސައިޓުންނާއި ަމްސްގެކަސްޓ ބައިތައް ހިމެނޭ މިކޮމްޕެންޑިއަމްގައި

 .ބެލެންހުންނާނެއެވެ އޮފީސްތަކުން

 

159.

  

 ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 އަސްލަކަށް އެއްބަސްވުން

 ބެލުން

 

 

 ބައި ހަވަނަ

 

 ގިންތިކުރުން މުދާ

 

 

 ންގޮތުގެމަތި އެއްގޮތްވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ ،ގިންތިކުރާނީ މުދާ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ތްވާއެއްގޮ އާ "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް"

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ގޮތުގެމަތިން

 

160.

  

 ގިންތިކުރާނެގޮތް މުދާ

 ޤާނޫނު ނީކަނޑައަޅާ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ނުވަތަ ޑިއުޓީ ްޕޯޓްއެކްސ ގިންތިކުރުމުގައި މުދާ

 ގޮތުގެ ވާއެއްގޮތް އާ (ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 31/79 ނަންބަރު

 .މަތިންނެވެ

 

161.

  

 ކުރުމުގައި ގިންތި މުދާ

 ކަނޑައެޅުން ޑިއުޓީ

 ޯޑިންގކ އެންޑް ޕްޝަންޑިސްކްރި ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް" ،މުދާ ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ

 މަޢުލޫމާތު އާބެހޭޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަށް އެ ،ބަހައި ގިންތިތަކަށް ދަށުން ގެ "ސިސްޓަމް

 އަދިެ. ނެއެވގެންދަންވާ ބަލަހައްޓަމުން ގަވާއިދުން ކަސްޓަމްސްއިން ،ޑޭޓާބޭސްއެއް ހިމެނޭ

 ސްއިންތިޒާމުވެ ލިބެންހުންނާނެ ޢާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާބޭސްގައި އެ

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 

162.

  

 ޑިއުޓީއާބެހޭ ގިންތިތަކާއި

 ޑޭޓާބޭސް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު

 ްޓަމްސްއިންކަސ ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 160 ގަވާއިދުގެ މި

 ސޫލުތަކާއު ާލިޔުންތަކުގައިވ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ގިންތިކުރަންވާނީ މުދާ

 .ގޮތުގެމަތީންނެވެ ޚިލާފުނުވާނެ

 

.163 )ހ(

  

 ބަލާނެ ގިންތިކުރުމުގައި މުދާ

 ލިޔުންތައް
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 ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް" ނެރެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ

 "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 

1.    

 ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް" ފައިވާނެރެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ

 "ނޯޓްސް އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 

2.    

 މޯޑިޓީކޮ ހާމަނައިޒްޑް" ނެރެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސް ދުނިޔޭގެ

 "ޑޭޓާބޭސް ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 

3.    

 އިޢުކުރާޝާ ގެޒެޓުގައި ނެރެ ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅޭގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 .ލިޔުންތައް

 

4.    

 ިޔުންތަކަށްއެލ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޓަމްސްގެކަސް ވެބްސައިޓުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މަޢުލޫމާތު އިޞްލާޙުތަކުގެ ގެނެވޭ

 .ބެލެންހުންނާނެއެވެ އޮފީސްތަކުން

 

   )ށ(

 ގިންތި ގެމުދަލު ގުޅޭގޮތުން އެހާލަތްތަކާ ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 

164.

  

 ބަދަލުވާނެ ގިންތި މުދަލުގެ

 ހާލަތްތައް

 ްކްރިޕްޝަންޑިސ ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް ނެރޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ

 ބަދަލު ތިގިން މުދަލުގެ ގުޅިގެން ބަދަލުވުމާ ވަރޝަން ސިސްޓަމްގެ ޑިންގކޯ އެންޑް

  .ހާލަތްތައް ކުރަންޖެހޭ

 

   )ހ(

 ްތަކާއޮޕީނިއަނ ކްލެސިފިކޭޝަން  ނެރޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ

 .ބަދަލުވުން ގިންތި  ގުޅިގެން

 

   )ށ(

 މައްސަލަތައް ހަޅާހުށަ ތްހަމަނުޖެހިގެންހި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ގިންތިއާމެދު މުދަލުގެ

 .ހާލަތްތައް ބަލުކުރަންޖެހޭ ގިންތި މުދަލުގެ ބެލުމަށްފަހު

 

   )ނ(

 ގިންތި ެމުދަލުގ ސަބަބުން އެއްގޮތްކުރުމުގެ ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް ޓެރިފް ނޭޝަނަލް

 .ބަދަލުވުން

 

   )ރ(

 ކަސްޓަމްސްއަށް ރާތުންވެރިފަ މުދަލުގެ ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ އިޞްލާޙުކުރަން ގިންތި މުދަލުގެ ޑިކްލެއަރކުރި

 ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއް އެ މިގޮތުން .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން

 މުދަލުގެ ޑިކްލެއަރކުރި .165 )ހ(

 އިޞްލާޙުކުރުން ގިންތި
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 .ންގަންވާނެއެވެއަ އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން

 

 ުދަލާމ ގެނެސްފައިވާ ގިންތިކޮށްފައިވާގޮތާއި މުދާ ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ

 .ދިމާނުވުން

 

1.    

 ޓަކުންއޯޑި ކަސްޓަމްސްއިންކުރާ ނުބައިކޮށްކަން ގިންތިކޮށްފައިވަނީ މުދާ

 .އެނގުން

 

2.    

 ސުވާލު ތިއާމެދުގިން މުދަލުގެ ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ)ެ މާއްދާގ މި

 ިޔާރުކުރާއިޚުތ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ދެގޮތުންކުރެ އަންނަނިވި ،އުފެދިއްޖެނަމަ

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޢަމަލު ގޮތަކަށް

 

   )ށ(

 ޓީގެިއުޑ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސުން ކަމަށް ވެދާނެ ކަމުގައި ގިންތި މުދަލުގެ

 .ދިއުންގެން މުދާ ،ދައްކައި ޑިއުޓީ ގިންތިއަކުން ދަށް އެންމެ އިންސައްތަ

 މިންވަރު ަތީމ އެންމެ ބަދަލުވާނޭ ގިންތި މުދަލުގެ ،އިޚުތިޔާރުކުރާނަމަ މިގޮތް

 ޓަމްސްގެކަސް އަދި .އަންގަންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ކަސްޓަމްސުން

 ތެރޭގައި ގެދުވަހު (ތިރީސް) 30 ،ަލްކޮށްފައިނ ގިންތި މުދަލުގެ ،ހޯދުންތަކުން

 ޑިއުޓީ ތިއަކީގިން ފައިނަލްކުރާ އަދި ެ.އަންގަންވާނެއެވ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ

 މުދަލުގެ ،މިންވަރު އިތުރުވާ ޑިއުޓީ ،ވާނަމަ ގިންތިއަކަށް މަތީ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް)  30ވެރިފަރާތުން

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

  

1.    

 ޑިއުޓީގެާ ކަނޑައަޅ ކަސްޓަމްސްއިން ކަމަށް ވެދާނެ ކަމުގައި ގިންތި މުދަލުގެ

 މި .ދިއުންގެން މުދާ ،ދައްކައި ޑިއުޓީ ގިންތިއަކުން މަތީ އެންމެ އިންސައްތަ

 މިންވަރު ްދަށ އެންމެ ބަދަލުވާނޭ ގިންތި މުދަލުގެ ،އިޚުތިޔާރުކުރާނަމަ ގޮތް

 ސްޓަމްސްގެކަ އަދި .އަންގަންވާނެއެވެ ތަށްވެރިފަރާ މުދަލުގެ ކަސްޓަމްސްއިން

 ތެރޭގައި ގެދުވަހު (ތިރީސް) 30 ،ފައިނަލްކޮށް ގިންތި މުދަލުގެ ،ހޯދުންތަކުން

 ޑިއުޓީ ތިއަކީގިން ފައިނަލްކުރާ އަދި ެ.އަންގަންވާނެއެވ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ

 ފަރާތަށްެރިވ މުދަލުގެ ،މިންވަރު އިތުރުވާ ޑިއުޓީ ،ވާނަމަ ގިންތިއަކަށް ދަށް

 .އެވެދޭންވާނެ އަނބުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް)  30

 

2.    

 މާތުމަޢުލޫ ބޭނުންވާ ގިންތިކުރުމަށް މަރުޙަލާގައި ޑިކްލެއަރކުރާ މުދާ

 .ޞައްޙަނުވުން ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވުން ނުވަތަ ،ނުލިބުން

 

   )ނ( .1

 ރިޢާޔަތް ށްނަތީޖާއަ ތަޙުލީލުގެ ރީލެބޯޓަ ހެދޭ ގުޅޭގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 .ބަދަލުކުރަންޖެހުން ގިންތި މުދަލުގެ ކުރުމަށްފަހު

  

2.    
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 ބާވަތެއްގެ ނޭހިމެ ޕްލާސްޓިކް ދިމާވީ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 ްސްއިންކަސްޓަމ ،ދައްކަންވާނީ ޑިއުޓީ މުދަލަށް އެ ،ކަމަށްވާނަމަ މުދަލެއްގައި

 ޓަމްސްއިންކަސް .ގިންތިންނެވެ ހިމެނޭ އިންސައްތަ ޑިއުޓީގެ މަތީ އެންމެ ާކަނޑައަޅ

 ަލުގެމުދ ،ކުރާނަމަ އިންކާރު ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ގިންތިއާމެދު ކަނޑައަޅާ

 ުދަލެއްމ އެ ބަޔާންކޮށް ގިންތިކަމަށް ޞައްޙަ ގިންތިއަކީ ހުށަހަޅާ ވެރިފަރާތުން

 މުދަލުގެ ިޔުމެއްލ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ކުރާގަބޫލު ސަރުކާރުން ޤައުމެއްގެ އުފެއްދި

 އެއްގޮތަށް އެލިޔުމާ ގިންތި މުދަލުގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ ވެރިފަރާތުން

 .ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ

 

   )ރ(

 އެ ަތްތަކުގައިހާލ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ގިންތި މުދަލުގެ ޑިކްލެއަރކުރި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ގަކުރެވިގެންފާހަ މައްސަލައެއް އެ ،ްކަންޖެހޭނަމަދައ ފައިސާއެއް އިތުރަށް މުދަލަށް

 މުދަލުގެ އިތެރޭގަ ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ެ.ނިންމަންވާނެއެވ ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން

 

   )ބ(

 އެ ަތްތަކުގައިހާލ ުކުރަންޖެހޭއިޞްލާޙ ގިންތި މުދަލުގެ ޑިކްލެއަރކުރި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ވަނަ 7 ގެގަވާއިދު މި ،ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ރިފަންޑް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މުދަލަށް

 އެ ަރާތަށްވެރިފ މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ދެވަނަ ބައިގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފައިސާ

 

   )ޅ(

 ޮށްގެންބޭނުންކ ގިންތި ޞައްޙަ މުދަލުގެ ަކުރާއިރުފުރިހަމ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް

 .ޒިންމާއެކެވެ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ފުރިހަމަކުރުމަކީ ޑިކްލަރޭޝަން

 

 ޒިންމާ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ .166 )ހ(

 ްސްއަށްކަސްޓަމ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ މުދަލުގެ ،ބޭނުމަށް ކުރުމުގެ ގިންތި މުދާ

 .ޒިންމާއެކެވެ ެރިފަރާތުގެވ މުދަލުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

 

   )ށ(

 ސާމްޕަލް ުދަލުގެމ ބޭނުމަށް ގިންތިކުރުމުގެ މުދާ ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ނެގޭނެއެވެ

 

167.

  

 މުދަލުގެ ގިންތިކުރުމަށް މުދާ

 ނެގުން ސާމްޕަލް

 .ކުރަންޖެހުން ތަޙުލީލު ލެބޯޓަރީ މުދަލުގެ

 

   )ހ(

 .ހުށަހަޅަންޖެހުން ސާމްޕަލް ުދަލުގެމ ކޮމިޓީއަށް ޓެރިފް

 

   )ށ(

 ުދަލުގައިމ އެ ލިޔުންތަކާއި ހުށަހަޅާ މުދަލާގުޅޭގޮތުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ގޮތުން މުގެކުރު ގިންތި ތަކެތި އެ ،ހިމެނިފައިނުވާނަމަ މަޢުލޫމާތު އެތަކެއްޗާބެހޭ

 .ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި

 

 ގޮތުން ކުރުމުގެގިންތި .168 )ހ(

 ތަކެތި ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި

 ހިފެހެއްޓުން
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 ހިފެހެއްޓިފައި ،ިތަކެތ ހިފެހެއްޓޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ހެނިހެންއެ ޑެމަރޭޖްފީއާއި ދައްކަންޖެހޭ އެއްޗަކަށް އެ މުއްދަތުގައި އެ ހުންނަ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދައްކާކަށް ންވެރިފަރާތު އެއްޗެއްގެ އެ ޚަރަދުތައް

 

   )ށ(

 ަނޑައެޅިކ ޑިއުޓީރޭޓް މުދަލުގެ ނުވަތަ ގިންތިކުރިގޮތާމެދު މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން

 މައްސަލަ ެއ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ގޮތާމެދު

 ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ އެދި ބަލައިދިނުމަށް އިތުރަށް

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ޓެރިފް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ .169 )ހ(

 

 ،ަތައްމައްސަލ ހުށަހެޅޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ހުށަހެޅި ަމައްސަލ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން

  .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ާތަށްފަރ

 

   )ށ(

 ެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެއ މުދަލެއް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ،ކުރިން އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް

 ުދަލުގެމ ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު ރޭޓާބެހޭ ޑިއުޓީ ނުވަތަ ގިންތި މުދަލެއްގެ އެ ،ކުރިން

 އެ ަހެޅުމުންހުށ ކަސްޓަމްސްއަށް ހޯދުމަށް ޢުލޫމާތުމަ އެ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން

 .ދެވޭނެއެވެ މަޢުލޫމާތު
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 ގިންތިއާބެހޭ މުދަލުގެ

 އެދުން ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު

 މުދާ ގައި "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް"

 ރީގައިތި ރޫލްސްތައް ޝަންއިންޓަރޕްރިޓޭ ޖެނެރަލް ބޭނުންކުރާ ގިންތިކުރުމަށްޓަކައި

 .އެވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 

171.

  

 އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން ޖެނެރަލް

 ރޫލްސް

 ގެ "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް"

 ހަމައެކަނި ާނީދެވިފައިވ ސުރުޚީ ސަބްޗެޕްޓަރުތަކަށް ،ޗެޕްޓަރުތަކާއި ،ސެކްޝަންތަކާއި

 ބައިތައް ދަލުގެމު ނުވަތަ ކެޓަގަރީތައް ބޭނުމަށް ޤާނޫނީ ެ.ަސޭހައަކަށެވފ ދެނެގަތުމުގެ

 ނުވަތަ ނޯޓެއް ސެކްޝަން ނުވަތަ ސުރުޚީއެއްގައި ،ދެނެގަންނަންޖެހޭނީ ކަނޑައަޅާ

 ާންކޮށްފައިވާބަޔ މާއްދާގައި މި ،ކަނޑަނާޅާނަމަ އެހެންގޮތަކަށް ނޯޓެއްގައި ޗެޕްޓަރު

 އެހެނިހެން ،ިމާއްދާތަކުންނާއ ހިމެނިފައިވާ ށުގައިދަ އެސުރުޚީއެއްގެ ،ގޮތުގެމަތިން

 .ނޯޓްތަކުންނެވެ ޗެޕްޓަރު ނޯޓްތަކުންނާއި ސެކްޝަން ގުޅުންހުރި

 

   )ހ(

 މުދަލެއްގެ އެ ހިމަނާފައިވާނަމަ މުދަލެއް ގިންތީއެއްގެ ވަކި ސުރުޚީއެއްގައި

 އެ ެނޭނީހިމ އެއްޗެއް އެ ހާލަތުގައިވެސް ނުވާ ޙާލަތާއި ސިފައިގައިވާ ފުރިހަމަ

 މުދަލެއްކަމަށް ގިންތީގެ އެ އެއެއްޗަކީ .ތެރޭގައެވެ މުދަލުގެ ގިންތީގެ

 ސިފަ މައިގަނޑު ނުވަތަ އަސާސީ މުދަލުގެ އެއްޗެއްގައި އެ ބަލަންވާނީ

 ބައިބައި އޭގެ ގެނެވިފައިވަނީ އެއްޗެއް އެ އަދި .އެކުލެވިގެންވާނަމައެވެ

 ގަވާއިދުގެ މި ،ވިޔަސް މަށްކަ ބައިބަޔަށް ރޭވޭގޮތަށް ނުވަތަ ރޫޅާލައިގެން

   )ށ( .1
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 ބަޔަށް މުދަލުގެ ގިންތީގެ އެ ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަވެފައިވާ ،ދަށުން

 .ތެރޭގައެވެ މުދަލުގެ ގިންތީގެ އެ ހިމަނަންވާނީ އެއްޗެއް އެ ފެތޭނަމަ

 

 ،ފައިވާނަމަހިމަނާ މެޓީރިއަލެއް ވަކި ނުވަތަ މާއްދާއެއް ވަކި ސުރުޚީއެއްގައި

 ްގެންއެއްކޮށ އެއްޗަކާ އެހެން ،މެޓީރިއަލެއް ނުވަތަ މާއްދާ ވަތުގެއެބާ

 އަދި .ެއެވެހިމެނިގެންވ ތެރޭގައި މުދަލުގެ ގިންތީގެ އެ ،މުދާވެސް ހެދިފައިވާ

 ެއްޗެއްއ ހެދިފައިވާ މެޓީރިއަލަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ބާވަތެއްގެ ވަކި

 އެ ،ބައެއް ދަލެއްގެމު ނުވަތަ މުދަލެއް ،ހިމަނާފައިވާނަމަ ސުރުޚީގައި

 ތެރޭގައި ީގެގިންތ އެ ،މުދާ ހަދާފައިވާ އެމެޓީރިއަލަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަކުން

 ކޮށްގެންބޭނުން މާއްދާ ގިނަ ވުރެ މާއްދާއަށް އެއް އަދި .ހިމެނިގެންވެއެވެ

 ުފައްދާފައިވާއ ބޭނުންކޮށްގެން މެޓީރިއަލް ގިނަ ވުރެ މެޓީރިއަލަށް އެއް ނުވަތަ

 އިވާބަޔާންކޮށްފަ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި ކަނޑައަޅާނީ ިގިންތ މުދަލުގެ

 .މަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ އުސޫލުތަކާ

 

2.    

 ލުކޮށްގެންޢަމަ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިނަންބަރު ވަނަ 2 ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި

 ނުވަތަ ޭއްދ ،އެނގި ސާފުކޮށް ވައްތަރު މުދަލުގެ ،ހުރެ ސަބަބަކާ އެނޫންވެސް ނުވަތަ

 މުދަލުގެ އެ ަގިންތިކުރެވޭނަމ މުދަލެއް އެ ،ދަށުން ސުރުޚީގެ ގިނަ ދެސުރުޚީއަށްވުރެ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކަނޑައަޅާނީ ގިންތި

 

   )ނ(

 ސުރުޚީއަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ސިފައެއް ޢާންމު މުދަލުގެ

 ޮށްދީފައިވާބަޔާންކ ރިހަމައަށްފު އެއަށްވުރެ މުދަލެއް އެ އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ

 ާއްދާތައްމ މަސްހުނި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމަށް މުދަލެއް .ސުރުޚީއަށެވެ

 ދިފައިވާހެ ވިއްކާގޮތަށް ވަކިކޮށް ނުވަތަ މެޓީރިއަލްތައް މަސްހުނި ނުވަތަ

 އެއް ައިވަނީހިމެނިފ ބައިތައް މުދަލުގެ އެކުލެވިގެންވާ މައްޗަށް ސެޓުތަކެއްގެ

 ިވަކ އޭގެތެރެއިން އަދި ،ނަމަ ސުރުޚީތަކުގައި ގިނަ ަށްވުރެސުރުޚީއ

 އެ  ،ތަސްއޮ ބަޔާންކޮށްފައި ސާފުކޮށް ސިފަ ފުރިހަމަ މުދަލުގެ ސުރުޚީއަކުން

 ެއްގެސުރުޚީތަކ ހަމަހަމަ ބަލަންވާނީ އެސުރުޚީތައް ގުޅޭގޮތުން މުދަލަކާ

 .ގޮތުގައެވެ

 

1.    

 ގިންތިއެއް ވަކި ދަށުން ުުގެނަންބަރ ވަނަ 1 ގެ (ނ) މާއްދާގެ ތިންވަނަ

 މާއްދާތަކުން އެކި ތަފާތު ،މަސްހުނިވެފައި ،ނުހުންނަ ކަނޑައެޅެން

 މުދާ އެކުލެވިގެންވާ މައްޗަށް އެކިބައިތަކުގެ  ނުވަތަ މުދަލާއި އުފައްދާފައިވާ

 މުދަލުގެ އެކުލެވިގެންވާ މައްޗަށް ސެޓުތަކެއްގެ ވިއްކުމަށްޓަކައި ވަކިކޮށް އަދި

 މައްޗަށް އެއްޗެއްގެ އެ ސިފަ މައިގަނޑު މުދަލެއްގެ އެ އަޅާނީކަނޑަ ގިންތި

 އެކުލެވިގެންވާ މައްޗަށް އެކިބައިތަކުގެ ނުވަތަ މެޓީރިއަލްގެ އެކުލެވިގެންވާ

 މައްޗަށް އެބައެއްގެ ސިފަ މައިގަނޑު މުދަލެއްގެ އެ މުދަލެއްނަމަ

 މުދަލެއްކަމަށް ހިމެނޭ ތެރޭގައި ގިންތީގެ ބައިގެ އެކުލެވިގެންވާ
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 .ބަލައިގެންނެވެ

 

 ނަންބަރުުގައި ވަނަ 2 ނަންބަރާއި ވަނަ 1 ގެ (ނ) މާއްދާގެ މި

 ަނޑަނޭޅޭކ ގިންތި ބިނާކޮށް މިންގަނޑުތަކަށް އުސޫލުތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ނެގިންތިކުރެވިދާ އެއްހަމައެއްގައި މުދަލެއް އެ ގިންތިކުރާނީ މުދާ

 ނައަން ފަހުން އެންމެ ީބުންތަރުތ ނަންބަރުު ،ތެރެއިން ސުރުޚީތަކުގެ

 .ސުރުޚީގައެވެ

 

3.    

 މުދަލެއްގެ އެ ނުވަތަ ބައިނުކުރެވޭ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުސޫލުތަކާއި އިސްވެދިޔަ

 މުދާ ެއްގޮތްއ އެންމެ މުދަލަކާއި އެ ،ކަނޑައަޅާނީ ގިންތި މުދަލުގެ ކަނޑަނޭޅޭ ގިންތި

 .ެދަށުންނެވ ސުރުޚީއެއްގެ ހުންނަ ގިންތިކޮށްފައި

 

   )ރ(

 ގެންވާކުރެވި ބަޔާން ތިރީގައި ،އިތުރުން އުސޫލުތަކުގެ ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެ

 .ެހިނގާނެއެވ މައްޗަށް މުދަލުގެ ބަޔާންކުރެވުނު މަތީގައި އުސޫލުތައްވެސް

 

   )ބ(

 ސާމާނުގެާ ކުރަހ ،އުރަ ބަޑީގެ ،އުރަ ސާމާނުގެ ކުޅޭ މިޔުޒިކް ،އުރަ ކެމެރާގެ

 ިގުދ ،ފޮށި ނުވަތަ އުރަ މިފަދަ އަދި ފޮށި ާރުގެހ ކަރުގައިއަޅާ ،އުރަ

 ހުންނަ ަދާފައިހ ،ވިއްކާގޮތަށް މުދަލާއެކު އެ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތަކަށް

 ލެވޭގޮތަށް ެއްއެއްޗެހިތަކ ނުވަތަ އެއްޗެއް އެފަދަ ހަމައެކަނި ޚާއްޞަކޮށް ،ފޮށި

 ނުވަތަ އެއްއުރަ އެ ،ހިމަނަންވާނީ ފޮށި ނުވަތަ އުރަ ހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި

 ިންތީގެގ މުދަލެއްގެ ވިއްކާ ގޮތެއްގައި ޢާންމު އެއްޗަކާއެކު އެ ފޮށްޓެއް

 ަސިފ ޢާންމު ،ބޭނުންކުރާ ރައްކާކުރުމަށް ،އުފުލާ މުދާ .ތެރޭގައެވެ

 .އެވެނުޖެހޭނެ ހިންގާކަށް މިމާއްދާ ކޮންޓެއިނަރުތަކަށް އެކުލެވިގެންވާ

 

1.    

 ފައިވާބުނެ އެމާއްދާގައި ދަށުން ަންބަރުުގެނ ވަނަ 1 ގެ (ބ) މާއްދާގެ މި

 އަލްމެޓީރި ،ސާމާނާއި ބަންދުކުރާ އެއްޗެހި ،ލިބޭ މުދަލާއެކު ބާވަތުގެ

 ތެއްގައިގޮ ޢާންމު ސާމާނުން ނުވަތަ މެޓީރިއަލުން އެބާވަތުގެ ހިމަނަންވާނީ

 ުކޮށްތަކުރާރ ކަނޑައެޅިގެން .ތެރޭގައެވެ ގިންތީގެ މުދަލުގެ ބަންދުކުރާ

 ނުވަތަ ސާމާނު ބަންދުކުރާ ،ހުންނަ އެނގެން ރެވޭކަންބޭނުންކު

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހިންގާކަށް މާއްދާ މި މައްޗަށް މެޓީރިއަލްތަކުގެ

 

2.    

 މުދަލުގެ ހިމަނާފައިވާ ސުރުޚީއެއްގައި އަރިމަތީ އަންނަ ދަށުން ސުރުޚީއެއްގެ

 ީއެއްގައިސުރުޚ އަރިމަތީ އެ ،ކަނޑައަޅަންވާނީ ބޭނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ،ގިންތި

 ސުރުޚީއާއި އަރިމަތީ އެ އަދި މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ކޮންމެހެން އުސޫލުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި ،ނޯޓާއި ގުޅުންހުރި

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ބަދަލުތަކާ ގެނެސްފައިވާ ގެންނަންޖެހިގެން

 އަނެއް އެއްސުރުޚީއާއި ގޮތުން ރަޖައިގެދަ އަޅާކިއޭނީ ސުރުޚީތައް އަރިމަތީ

3.    
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 އެޙާލަތެއްގައި ،ގޮތުން ޢަމަލުކުރުމުގެ މިމާއްދާއަށް .ނަމައެވެ ހަމަހަމަ ސުރުޚީ

 ނިޒާމު ނޮމެންކްލެޗަރ ގިންތިކުރުމުގެ މުދާ ޢަމަލުކުރުމަށް އެހެންގޮތަކަށް

 ނޯޓާއި ސެކްޝަން ގުޅުންހުރި މުދަލަކާއި އެ ،ނުވާނަމަ ކަނޑައަޅާފައި

 ގިންތި މުދަލުގެ އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ބަޔާންކުރާ ނޯޓުގައި ަރުޗެޕްޓ

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ކަނޑައެޅުމުގައި

  

 

 
 
 

 ބައި ހަތްވަނަ

 

 ދޫކުރުން ފައިސާދެއްކުމާއި ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ފައިސާދެއްކުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 

 ދިވެހި ިގޮތުންމ .ފައިސާއިންނެވެ ދިވެހި ،ދައްކަންވާނީ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އަދި .ވޭނެއެވެބަލައިގަނެ ކަސްޓަމްސްއިން ފައިސާ ދައްކާ ޗެކުން އެކައުންޓްތަކުގެ ފައިސާގެ

 މުކޮށްފައިވާޤާއި ވަސީލަތް ދެއްކޭނެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް

 .ވޭނެއެވެބަލައިގަނެ ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ަސީލަތްތައްވ އެ އޮފީސްތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ޑެބިޓް ށްއޮފީސްތަކަ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޓަރމިނަލް އެސް.އޯ.ޕީ މިގޮތުން

 .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ ފައިސާ ކާޑުންވެސް

 

 ފައިސާދެއްކުން .172

 ާއެއްފައިސ ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތަކުން އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޑިއުޓީއަށް މުދަލުގެ

 ތަނުވަ ނަމުގައި މީހެއްގެ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ

 ް(އެކައުންޓ ޕްރީޕޭމަންޓް) އެކައުންޓެއް ވަކި ނަމުގައި އެކުންފުންޏެއްގެ

 ޒާމުއިންތި ޖަމާކުރެވޭނެ ފައިސާ އެކައުންޓަށް އެ ،ހުޅުވައި ކަސްޓަމްސްގައި

  .ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ

 

 އެކައުންޓް ކަސްޓަމްސްގައި .173 )ހ(

 ހުޅުވުން



110 

 

 ްޓަމްސްއަށްކަސ އެކައުންޓުން ޕްރީޕޭމަންޓް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 މުކުރެވިފައިވާޤާއި ކަސްޓަމްސްގައި ބަލަހައްޓާނީ ބާކީކޮށް ކަނޑާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ

 ުތަފުސީލ ގެއެކައުންޓް ،މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އެ އަދި .ސިސްޓަމުންނެވެ

 ަސްޓަމްސްއިންކ އެދޭފަރާތްތަކަށް މިޚިދުމަތަށް .ހުންނާނެއެވެ ފެންނަން ވެރިފަރާތަށް

 .ޤާއިމުކޮށްދެވޭނެއެވެ ޚިދުމަތް އެ

 

   )ށ(

 ފުރިހަމަ ައްތައްކަންތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ދައްކާނަމަ ފައިސާ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ްނުގަނެވޭނެއެވެބަލައެއ ޗެކު ނުހުންނަ ކުރެވިފައި ުރިހަމަފ އެކަންތައްތައް .ކުރަންވާނެއެވެ

 

 ދެއްކުން ފައިސާ ޗެކުން .174

 ެޑްރެސްއ ޗެކު .ނުކުރެވޭނެއެވެ ޤަބޫލެއް ޗެކެއް ކޭޝް ބަލައިގަތުމުގައި ފައިސާ

 "ަމްސްކަސްޓ" ނުވަތަ "ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް" އޮންނަންވާނީ ކޮށްފައި

 .އަށެވެ

   )ހ(

ައިވާ ފޯމު ގ 37މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  ،ދައްކާނަމަ ފައިސާ ޗެކުން ަމްސްއަށްކަސްޓ

ރަޖިސްޓަރީ  ގައިކަސްޓަމްސް އްއެކައުންޓުތަ ދައްކާނެ ފައިސާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

ގައި ސްކަސްޓަމް ަންވާނީބަލައިގަންނ ކަސްޓަމްސްއިން މިގޮތުން. ވާނެއެވެކުރަން

 .ޗެކެވެ ޓުތަކުގެއެކައުން ފައިވާރަޖިސްޓަރީ ކޮށް

 

   (ށ)

 ނިންމާ މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 މިގޮތުން .ވެބަލައިގަނެވިދާނެއެ ޗެކު މެދުވެރިއެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޑިކްލަރޭޝަނަށް

 ެކަމުގެއ ،ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް އެއްވެސްަކާ ގުޅިގެން ޗެކ ބަލައިގަނެވޭ

 .ނަގަންވާނެއެވެ މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަ

 

   )ނ(

، ުންޓެއްނަމައެކައ ބޭންކް އޮންނަ ނަމުގައި މީހުންގެ ގިނަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ އެކަކު

 ކްރޮސް ޗެކު ސޮއިކޮށް ހަމައަށް ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރަންޖެހޭ ގައިުޗެކ

  .ކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ރ(

 ސާފުކޮށް އްތަނެ އެ ،ފަވާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކަނޑައި ލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ ޗެކުގައި

 ެރިފަރާތުންވ އެކައުންޓުގެ ލިޔެ އަލުން ތަނެއް ފެވި ނުވަތަ ކެނޑި އެ ފެންނާނެހެން

 .ކުރަންވާނެއެވެ ސޮއި ހަމައަށް ވެރިފަރާތްތަކުން ނުވަތަ

 

   (ބ)

 .ޔަންވާނެއެވެލި ފަރާތުގައި އަނެއް ޗެކުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ވެރިފަރާތުގެ ޗެކުގެ

 ކާޑު.ޑީ.އައި ،ނަން ފުރިހަމަ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ ޗެކުގެ މިގޮތުން

 ޯނުފ ގުޅޭނެ އަދި އެޑްރެސް އުޅޭ އެއިރެއްގައި ،އެޑްރެސް ދާއިމީ ،ނަންބަރުު

  ެ.ލިޔަންވާނެއެވ ނަންބަރުު

 

   (ޅ)

 ބޭންކެއް ހުންނަ ދެއްގައިސަރަޙައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އޮފީސްތައް ކަސްޓަމްސްގެ

 އެހެން ،ފިޔަވައި ޗެކު އެކައުންޓެއްގެ ހުޅުވާފައިވާ ގޮތްޕެއްގައި ބޭންކެއްގެ ނުވަތަ

   (ކ)
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 ކްލިއަރ އަދަދު ފައިސާގެ ހިމެނޭ ޗެކެއްގައި އެ ބަލައިގަނެވޭނީ ޗެކު ބޭންކްތަކުގެ

 ފައިސާ މިކޮމިޝަނަށްވާ .އެކުގައެވެ ކޮމިޝަނާ ނަގާ ބޭންކަށް ކުރުމަށް

 .ފައިސާއިންނެވެ ނަގުދު ގަނެވޭނީބަލައި

 

 ފަރުދުންގެ ލައަމިއް ،ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ، ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ

 ޗެކުން ާއެކުކަސްޓަމްސްއ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު (އެކެއް) 1 ވޭތުވެދިޔަ ތެރެއިން

 ދައްކާފައިވާ ްަސްޓަމްސްއަށކ، ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް ފައިސާގެ

 ސްޓަމްސްއަށްކަ ،ފަރާތްތަކާއި ޖެހިފައިނުވާ މައްސަލައެއް ލިބުމުގައި ފައިސާ ޗެކަށް

  .ަނެވިދާނެއެވެބަލައިގ ނެތި ގެރެންޓީ ބޭންކް ޗެކު ފަރާތްތަކުގެ ދައްކާ ފައިސާ އަލަށް

 

 ޗެކުން ނެތި ގެރެންޓީ ބޭންކް .175 )ހ(

 ހާލަތްތައް ބަލައިގަނެވޭ

 އެ ނީފަށާ ގުނަން އަހަރު (އެކެއް) 1 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

  ެ.ފެށިގެންނެވ ތާރީޚުން ދެއްކި ފައިސާ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން

 

   )ށ(

 ަވާލުކުރެވޭހ އޮތޯރިޓީއާ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ،ޗެކެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ރިފަރާތަށްވެ ޗެކުގެ ،އަތުވެއްޖެނަމަ އަނބުރާ ޗެކު ެސަބަބަކާހުރ އެއްވެސް ފަހުން

 އަދަދަށް އެޗެކުގައިވާ ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ 24 އަންގާތާ ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން

  .ެއެވެބަލައިގަނެވޭނ ނެތި ގެރެންޓީ ބޭންކް ޗެކު ފަރާތްތަކުގެ ދައްކާ ފައިސާ

 

   )ނ(

 ފަރުދުންގެ ލައަމިއް ،ންފުނިތަކާއިކު އަމިއްލަ، ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ

 ޗެކުން އާއެކުކަސްޓަމްސް ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު (އެކެއް) 1 ވޭތުވެދިޔަ ތެރެއިން

 ދައްކާފައިވާ ްކަސްޓަމްސްއަށ،ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް ފައިސާގެ

 ޗެކުން ްއަށްސްޓަމްސކަ ފަރާތްތަކުން ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ލިބުމުގައި ފައިސާ ޗެކަށް

 .ާނަމައެވެޖަހާފައިވ ގެރެންޓީ ބޭންކް ޗެކުގައި އެ ،ބަލައިގަނެވޭނީ ފައިސާ ދައްކާ

 

 ޖެހުން ގެރެންޓީ ބޭންކް .176 )ހ(

 އެ ނީފަށާ ގުނަން އަހަރު (އެކެއް) 1 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

  ެ.ފެށިގެންނެވ ޚުންތާރީ ދެއްކި ފައިސާ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން

 

   )ށ(

 ފައިސާ އްކާފައިވާދަ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ،ކުރިން ތާރީޚުގެ ފަށާ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 ފައިސާ ެކުންޗ އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ،ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ލިބުމުގައި

 (ހަތަރެއް) 4 ހަމައަށް ދުވަހާ ަށާފ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް ފެށިގެން ތާރީޚުން ދެއްކި

 ެރެންޓީގ ބޭންކް އެޗެކުގައި ،ބަލައިގަނެވޭނީ ޗެކު ފަރާތްތަކުގެ ހަމަނުވާ މަސްދުވަސް

 .ޖަހާފައިވާނަމައެވެ

 

 ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް .177

 ފައިސާ ޗެކަށް ކުރިން ފެށުމުގެ

 ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ލިބުމުގެ

 ބަލައިގަތުން ޗެކު ފަރާތްތަކުގެ

 ަވާލުކުރެވޭހ އޮތޯރިޓީއާ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ،ޗެކެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ރިފަރާތަށްވެ ޗެކުގެ ،އަތުވެއްޖެނަމަ އަނބުރާ ޗެކު ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ފަހުން

 އަދަދަށް ޗެކުގައިވާ އެ ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ 24 އަންގާތާ ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން

  .މަންވާނެއެވެނިން ދައްކައި ފައިސާ

 ބައުންސްވުން ޗެކު .178 )ހ(
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 ފައިސާ ެކަށްޗ އަންނަ އަނބުރާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ގެރެންޓީ ބޭންކް ނުވަތަ ކާޑުން ޑެބިޓް ނުވަތަ ފައިސާއިން ނަގުދު ބަލައިގަނެވޭނީ

 .ޗެކަކުންނެވެ ޖެހި

 

   )ށ(

 ފައިސާ ެކަށްޗ އަންނަ އަނބުރާ ގޮތުގެމަތިން ޮށްފައިވާބަޔާންކ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އެއްވެސް އެހެން ހޯދާ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތުން އެ ނުނިމެނީސް ދައްކައި

 .ނުގަނެވޭނެއެވެ ބަލައެއް  ފައިސާ ޚިދުމަތަކަށް

 

   )ނ(

 ުވަތަނ ނެތިގެން ފައިސާ އެކައުންޓުގައި ޗެކެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އައީ ުރާއަނބ ޗެކް އެ ،ހާލަތްތަކުގައި އަންނަ އަނބުރާ ސަބަބަކާހުރެ ްއެނޫންވެސ

 އެފަރާތުގެ ،ނަމަސާބިތުކޮށްދީފި ފަރާތުން އެ ނޫންކަން އިހުމާލުން ވެރިފަރާތުގެ ޗެކުގެ

  .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ ނެތި ގެރެންޓީ ބޭންކް ޗެކް

 

   )ރ(

 ތުވެއްޖެނަމައަ އަނބުރާ ެކެއްޗ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް

 ެޑްރެސްކޮށްއ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަރާތަށް ގައި (ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 174 ގަވާއިދުގެ މި

 އެފަރާތަށް އެސިޓީ ބެލެވޭނީ ފޮނުވުމުން ސިޓީ ޕޯސްޓުން ރަޖިސްޓަރޑް

 .ރައްދުވީކަމަށެވެ

 

 އެންގުން ދެއްކުމަށް ފައިސާ .179 )ހ(

 ،ތުވެއްޖެނަމައަ އަނބުރާ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ޗެކެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ތަކާމެދުއެފަރާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މި

  .އެޅޭނެއެވެ ފިޔަވަޅު

 

   )ށ(

 ް،ރަސީދެއ ުގެބަލައިގަތްކަމ ފައިސާއެއް އެ ،ބަލައިގެންފިނަމަ ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ާލިއްޔަތުގެމ ދައުލަތުގެ ރަސީދުގައި ފައިސާގެ .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް ފައިސާދެއްކި

  ެ.ކުރަންވާނެއެވ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި

 

 ރަސީދު ފައިސާގެ .180

 އެހެނިހެން އާއިޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ،ހަމަޖެހިފައިނުވާނަމަ ގޮތަކަށް އެހެން

  .އޮފީހަކަށެވެ ކަސްޓަމްސްގެ ހިންގުނު މުޢާމަލާތެއް އެ ދައްކަންވާނީ ފައިސާ

 

 ތަން ދައްކަންވީ ފައިސާ .181

 ަހުންފ ،ނުނަގާ ފައިސާ ވަގުތުން ކުރާކަމަކަށް އަގުލިބޭގޮތަށް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ބިލް ޮތުގެމަތިންގ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އަދާކުރާގޮތަށް ފައިސާ

 .ަދައިދެވޭނެއެވެހ

 

 ހެދުން ބިލް .182 )ހ(

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ސާދަ) 14 ހަވާލުކުރާތާ ބިލް ހަދާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ުކާރުސަރ ގުނާނީ ދުވަސް (ސާދަ) 14ެ. ދައްކަންވާނެއެވ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ނުހިމަނައެވެ ދުވަސްތައް ބަންދު

   )ށ(
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 އަމިއްލަ ކިއެކިއެ ،ކުންފުނިތަކާއި ަމިއްލައ، ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ

 ،ދައްކައިފިނަމަނު މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ ބިލުގައިވާ ހަދާ ފަރާތްތަކަށް

 ުވަހަކަށްދ ކޮންމެ ހިނގާ ހަމަވެގެން މުއްދަތު ބަލައިގަނޭވޭނީ ފައިސާ ބިލަކަށް އެ

 ގެ ަ(އިންސައްތ އްފަހެ ޕޮއިންޓް ސުމެއް) %0.5 އަދަދުގެ ޖުމްލަ ބިލުގައިވާ

 .ޖޫރިމަނާއާއެކުގައެވެ

  

   )ނ(

 ދައްކަން ނުވަތަ މާފުކޮށްދިނުން ބައެއް ފައިސާއިން ނުވަތަ ފައިސާ ބިލެއްގައިވާ

 ޖޫރިމަނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި ،ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ނުޖެހޭގޮތަށް

 ދުވަހަކަށް އަދަދުން ހޭދައްކަންޖެ ބާކީ ކެނޑުމަށްފަހު އަދަދު އުނިވި އެ ނަގާނީ

 ފައިސާ .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއާ ގެ (އިންސައްތަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް)  0.5%

 އެކަމެއް އުފެދިގެން ޚިލާފެއް ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތާއި ދައްކަންޖެހޭ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ތެރެއަކު ޖޫރިމަނާގެ މުއްދަތު ހިނގާ ޙައްލުކުރުމަށް

 

    )ރ(

 ަވާއިދާގ ޤާނޫނާއި ހަމަޖެއްސޭނީ ނުނަގާގޮތަށް ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހޭ ށްކަސްޓަމްސްއަ

  .ްނެވެލިބިގެނ ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

 

 ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހޭ .183

 ހަމަޖެއްސުން ނުނަގާގޮތަށް

 ްދަތެއްގައިމުއ ކަނޑައަޅާް ކަސްޓަމްސްއިނ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ުތީގޮތުންވަގ ޚިދުމަތްދިނުން އެފަރާތަކަށް ،މައްސަލަތަކުގައި ހުންނަ ނުދައްކައި

 .މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ

 

 އެޅުން ފިޔަވަޅު .184 )ހ(

 ެމުންގެންދާދ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ،ދެވޭނީ ިދުމަތްޚ އަލުން އެފަރާތަކަށް ،މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތްތައް

 ސްމަސްދުވަ (ހަތަރެއް) 4 ފެށިގެން ތާރީޚުން މެދުކަނޑާލެވުނު ޚިދުމަތް އެ

 .ފަހުންނެވެ

 

   )ށ(

 ިކޯޑުރ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ހޯދުމަށް ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ެ.ބަލަހައްޓަންވާނެއެވ ކަސްޓަމްސްއިން

 

 

 

 

 

 

 

 

   )ނ(
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 ބާބު ދެވަނަ

 

 ރިފަންޑުކުރުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 

 ްތަކުގައިހާލަތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި، ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ެ.ކޮށްދޭންވާނެއެވ ރިފަންޑް ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް ފައިސާދެއްކި އެ

 

 ރިފަންޑްކުރުން .185 )ހ(

 ؛މަދުވުން މުދާ ޑިކްލަރޭޝަނަށްވުރެ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ

 

1.    

 ައިވާދައްކާފ ޑިއުޓީއަށް ސަބަބުން އިޞްލާޙެއްގެ ގެނެވޭ ޑިކްލަރޭޝަނަށް

 ؛ދޭންޖެހުން އަނބުރާ ފައިސާ

 

2.    

 ފައިސާ ވާދައްކާފައި ޑިއުޓީއަށް ސަބަބުން ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު އަގު މުދަލުގެ

 ؛ްޖެހުންދޭނ އަނބުރާ

 

3.    

 ނުކުރެވި ރކްލިއަ ސަބަބުން ހަލާކުވުމުގެ ނުވަތަ ސަބަބުން ލިބުމުގެ ގެއްލުން

 ؛ނައްތާލުން ދަށުން ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

4.    

 އަނބުރާ ފައިސާ ފާހަގަކުރެވިގެން އޯޑިޓަކުން ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ؛ދޭންޖެހުން

 

5.    

 ންކޯޓަކު ރިފަންޑުކުރުމަށް އެއްފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ނިންމުން

 

6.    

 ހޯދުމަށް ސާފައި ރިފަންޑް ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 .އެވެނުޖެހޭނެ ހުށަހަޅާކަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ދެއްކި ފައިސާ އެ އެދި

 

   )ށ(

 އެނޫން ަނުވަތ ހަލާކުވެގެން ،ަލެއްމުދ ދައްކާފައިވާ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ިރީގައިތ ތެރެއިން މުދަލުގެ އެ، ފޮނުވާލާނަމަ ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ގޮތަކަށްނަމަވެސް

 .ކުރެވޭނެއެވެ ްޑްރިފަނ ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މުދަލަށް ފުރިހަމަވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާޝާރުޠުތައް

 

 މުދަލުގެ ފޮނުވާލާ އަނބުރާ .186

 ދޫކުރުން ރިފަންޑް

 ފޮނުވާލި ރާއްޖެއިން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަސްދޮޅަސް) 60 އިމްޕޯޓްކުރިތާ ާއްޖެއަށްރ

 ؛މުދަލަކަށްވުން 

   )ހ(
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 ؛މުދަލަކަށްވުން ގޮތަށްހުރި ދެނެގަނެވޭނެ އޮޅުމެއްނެތި އެއްވެސް

 

  )ށ(

 .މުދަލަކަށްވުން ފޮނުވާލި އަނބުރާ ފަރާތަށް މުދާފޮނުވި

 

   )ނ(

 ،ފިޔަވައި ްހާލަތްތައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ ަވަނ 185 ގަވާއިދުގެ މި

 ފައިސާ ެއ ،ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ރިފަންޑު ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ޓަމްސްއަށްކަސް ފައިސާއެއް އެ ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ފަރާތަށް ދެއްކި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ހޯދުމަށްް ފައިސާއެއ އެ ،ތެރޭގައިެ ދުވަހުގ (ތރީސް) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން ދެއްކި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން އެ

 ފައިސާ ދޭންޖެހޭކަމަށް ރިފަންޑް .187 )ހ(

 ގަބޫލުކުރެވުން ފަރާތަށް ދެއްކި

 އެ ހޯދުމަށް ފައިސާއެއް އެ ،މާފުވެއްޖެނަމަ ޑިއުޓީ މުދަލެއްގެ ދައްކާފައިވާ ޑިއުޓީ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ްއަށްކަސްޓަމްސ ފަރާތަކުން

 

   )ށ(

 ،ބެލުމަށްފަހުަ މައްސަލ ހުށަހެޅޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ސަލަމައް އެ ،ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ރިފަންޑް ފައިސާއެއް އެއްވެސް އެފަރާތަކަށް

 ގައިތެރޭ ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހެޅި ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ދޭންވާނެއެވެ ފައިސާ އެ އެފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ނ(

 ަލައެއްމައްސ އެ ،ފައިސާ ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި ކަސްޓަމްސްއިން

 ިސާފައ އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން ފާހަގަކުރެވޭ

 .ދޭންވާނެއެވެ އެފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން

 

 ދޫކުރުން ފައިސާ ރިފަންޑް .188 ()ހ

 ސްޓަމްސްއަށްކަ ފަރާތްތަކުން ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓު ޕްރީޕޭމަންޓް ކަސްޓަމްސްގައި

 ަރާތުގެއެފ ،ފައިސާ އެ ،ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ރިފަންޑް ފައިސާއެއްގެ ދައްކާފައިވާ

 .ޖަމާކޮށްދެވޭނެއެވެ އެކައުންޓަށް ޕްރީޕޭމަންޓު

 

   )ށ(

 ިވެހިދ ދޫކުރާނީ ފައިސާ ރިފަންޑު ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި ކަސްޓަމްސްއިން

 .ފައިސާއިންނެވެ

 

   )ނ(

 ްއިންކަސްޓަމްސ ރިކޯޑު ފައިސާގެ ރިފަންޑް ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި ކަސްޓަމްސްއިން

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

 ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު .189
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 ފައިސާއެއް ރިފަންޑް ހޭދޭންޖެ އަނބުރާ ފަރާތަކަށް ވަކި ކަސްޓަމްސްއިން

 ދައްކަންޖެހޭ އަށްކަސްޓަމްސް ފަރާތަކުން އެ މުޢާމަލާތެއްގައި އެހެން ،އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް

 ބަދަލެއް ަށްޒިންމާއަކ އޮތް އެފަރާތަށް ދެއްކުމަށް ފައިސާއެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޑިއުޓީ

 .ނާންނާނެއެވެ

 ބަދަލުނައުން ޒިންމާއަށް .190

 

 ބާބު ތިންވަނަ

 ނެގުން ފީ ތަކެއްޗަށް ދޫކުރާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 

 ތަކެއްޗަށް ދޫކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންތަކަށް އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 .އިވާނެއެވެބަޔާންކުރެވިފަ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ތަފުސީލު ގޮތުގެ ނަގާނެ ފީ

 

 ނެގުން ފީ ޚިދުމަތުގެ .191

 

 އަށްވަނަބައި

 

 އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 

 

 ،ިގެންގުޅ މުދަލާ އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ރާއްޖެއަށް

 ނުވަތަ ،ުގައިވަގުތ ފުރިހަމަކުރަމުންދާ މުޢާމަލާތްތައް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ތައްލިޔުން މުދަލަކާގުޅޭ އެ ،ނަމަވެސް ްފަހުގައިފުރިހަމަވުމަށ މުޢާމަލާތްތައް އެ

 .އޯޑިޓްކުރެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

192

  

 އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 

 ޝަނަރޖެނެރަލްކޮމި އެކަމަށްޓަކައި ކުރާނީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 .ސެކްޝަނަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް އޮފް

 

193

  

 ފަރާތް އޯޑިޓްކުރާނެ

 ްކުރާއިމްޕޯޓ މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ބޭނުމަށްޓަކައި އޯޑިޓުގެ ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ިތިރީގައ ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި

 އްގައިހިނދެ ބޭނުންވެއްޖެ ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ފައިލްކޮށް ުތީބުންތަރ ބެލޭނެގޮތަށް

 

 ބެލެހެއްޓުން ލިޔުން 194 )ހ(

 ؛ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް

 

1.    

 ؛އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް

 

2.    
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 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގގ

 

3.    

  ؛ބިލް އެއަރވޭ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

4.    

 ؛އިންވޮއިސް ޕްރޮފޯމާ ހަދާފައިވާ މުދަލަށް

 

5.    

 ާމުދ ނުވަތަ ލިޔުންތައް އޯޑަރކުރިގޮތުގެ އާއި ކޮންފަރމޭޝަން އޯޑަރ

 ބަސްވެފައިވާއެއް ވިއްކުމަށް ނުވަތަ ގަތުމަށް މުދާ ،އޯޑަރުތަކާއި ދޭ ގަތުމަށް

 .ލިޔުންތައް

 

6.    

 ސޯލް ނުވަތަ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ސޯލް މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ރާއްޖެއަށް

 ީލަރޑ ނުވަތަ އެކްސްކްލޫސިވް ުވަތަނ ކޮންސެޝަނަރ ސޯލް ނުވަތަ އޭޖެންޓް

 ަމާގުޅޭއެކ އެއްބަސްވުންތަކާއި ގުޅޭ އެކަމާ ،ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ކަމަށް

 .ލިޔުންތައް އެހެނިހެން

7.    

 ފައިނޭންޝަލް ނުވަތަ ބޭންކެއް ،ދެއްކުމަށް ފައިސާ މުދަލަށް

 ައިރީގތި މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ކުރެވިފައިވާ މެދުވެރިކޮށް އިންސްޓިޓުޝަނެއް

 ؛ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

8.    

 ޑިޓްކްރެ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ނުވަތަ (ސީ.އެލް) ކްރެޑިޓް އޮފް ލެޓަރ

 ؛ީ(ސ.ޑީ)

 

     )ހ(

 ؛(ޑީ.ޑީ) ޑްރާފްޓް ޑިމާންޑް

 

     )ށ(

 ؛(ޓީ.ޓީ) ޓްރާންސްފަރ ޓެލެގްރެފިކް

 

     )ނ(

 (ްމުދަލަށ އެކްސްޕޯޓްކުރާ) ކްރެޑިޓް އޮފް ލެޓަރ އެކްސްޕޯޓް

 

     )ރ(

 ؛(ަމަދައްކާނ ޗެކުން ނުވަތަ ފައިސާއިން ނަގުދު) ރަސީދު ފައިސާގެ

 

     )ބ(

 ؛ރިކޯޑު ެމުޢާމަލާތުތަކުގ ފައިސާގެ ކުރެވޭ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން

 

     )ޅ(

 ންޓްތަކުގެއެކައު ބޭންކް މައްސަލައާގުޅޭ ކުރެވޭ އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ؛ރިކޯޑުތައް

 

9.    

 ިކޮށްމެދުވެރ ކުންފުނި އިންޝުއަރެންސް ،ކޮށްފައިވާނަމަ އިންޝުއަރ ާމުދ

 ؛ތައްލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ކުރެވިފައިވާ

 

10.    



118 

 

 ؛ޕޮލިސީ އިންޝުއަރެންސް

 

     )ހ(

 ؛ލިޔުން އަންގައިދޭ ޕްރީމިއަމް އިންޝުއަރެންސް

 

     )ށ(

 ؛ދުރަސީ ފައިސާގެ ނުވަތަ ލިޔުން ކިދެއް ފައިސާ އިންޝުއަރެންސް

 

     )ނ(

 ؛ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް އިންޝުއަރެންސް

 

     )ރ(

 ؛ލިޔުން ސާރވޭކުރި ،ކުރާނަމަ ސަރވޭ ތަކެތި ނުވަތަ މުދާ

 

     )ބ(

 ؛ހުއްދަ ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް އަދި އިމްޕޯޓް

 

11.    

 ކާރުގެސަރު ުރުމަށްޓަކައިކ އެކްސްޕޯޓް ނުވަތަ އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއިން

 ؛ލިޔުންތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ކަމާބެހޭ

 

12.    

 ަސްޓަމްސްގެކ ،އޭޖެންޓުންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ،ފަރާތްތަކާއި އުފުލައިދޭ މުދާ

 މުޢާމަލާތު ުފަރާތްތަކާމެދ އެހެންވެސް ގުޅޭ މުޢާމަލާތަކާ އެ ،މެދުވެރިންނާއި

 .ްތައްލިޔުނ ކުރެވިފައިވާ

 

13.    

 ފައިވާވެވި ގަތުމަށް ،ވިއްކުމަށާއި މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް

 .އެއްބަސްވުންތައް

 

14.    

 .ތައްއެއްބަސްވުން ވެވިފައިވާ ގަތުމަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 

15.    

 ތްިނާޔަޢ ޚާއްޞަ ބޭރުޤައުމުތަކުން މުދަލަށް ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން

 ؛ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބޭނުންވާ ހޯދުމަށް

 

16.    

 (ޕީ.އެސް.ޖީ) ޕްރިފަރެންސަސް އޮފް ސިސްޓަމް ޖެނެރަލައިޒްޑް

 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     )ހ(

 (ސަޕްޓާ) އެގްރީމެންޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރިފަރެންޝަލް ސާރކް

 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     )ށ(

 ؛ސެޓްފިކެޓް (ސަފްޓާ) އޭރިއާ ޓްރޭޑް ފްރީ އޭޝިއަން ސައުތު

 

     )ނ(

 ައިބ ގްރާންޓެޑް ޕްރޮގްރާމް ޓެރިފް ޕްރިފަރެންޝަލް ސްޕެޝަލް ދި

 ؛(ސީއޯ ޗައިނާ) ޗައިނާ

     )ރ(
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 ފޮރ ކޮންސައިންމެންޓް އެންޑް އޮރިޖިން އޮފް ސެޓްފިކެޓް

 ؛(އޯ.ސީ) އެކްސްޕޯޓް

 

     )ބ(

 އޮފް ކޮންޒަވޭޝަން ދަ ފޮރ ކޮންވެންޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް

 ؛ޑޮކިއުމެންޓް (ޓީ.އޭ.ސީ.ސީ.އައި) ޓޫނާސް އެޓްލާންޓިކް

 

     )ޅ(

 ؛(ޕީ.ޓީ.އެފް.ޑީ) ޕްރިފަރެންސް ޓެރިފް ފްރީ ޑިއުޓީ

 

     )ކ(

 ހެލްތު ދޫކުރާ އޮތޯރިޓީއިން ޑްރަގް އެންޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސް

 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     )އ(

 ެޗްކ ދޫކުރާ އެގްރިކަލްޗަރުން އެންޑް ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     (ވ)

 ްކުރުމަށްޗެކ ދިމާވޭތޯ ލިޔުންތަކާ މުދަލުގެ އެ މުދަލާއި ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް

 ؛ލިޔުންތައް ބޭނުންވާ

 

17.    

 ްޓިފިކޭޝަންއައިޑެނ މުދަލުގެ ފޮނުވާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ގެންނަގޮތަށް އަނބުރާ

 ލިޔުންތައް އަންގައިދޭ

 

18.    

 މުދާ ޝޮޕްތަކަށް ޑިއުޓީފްރީ ،އިންވެންޓްރީއާއި ްތަކުގެޝޮޕ ފްރީ ޑިއުޓީ

 ؛ލިޔުންތައް ގުޅޭ މުދަލާ ހަލާކުވާ ވިއްކުމާއި މުދާ ވެއްދުމާއި

 

19.    

 ،ޓްރީއާއިއިންވެން ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ގުޅޭ ަލާމުދ ހަލާކުވާ ވިއްކުމާއި މުދާ ވެއްދުމާއި މުދާ ތަންތަނަށް އެފަދަ

 ؛ލިޔުންތައް

 

20.    

 ގުޅޭގޮތުން ަލާމުދ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 އެފަރާތާ ާއިކަސްޓަމްސްއ ،ލިޔުމާއި އެންމެހައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ؛ލިޔުންތައް އެންމެހައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ދެމެދު

 

21.    

 ފޯމެޓްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ތެރޭގައި ލިޔުންތަކުގެ ޔާންކޮށްފައިވާބަ މާއްދާގައި މި

 .ެހިމެނޭނެއެވ ބުކްސް އެކައުންޓިންގ ހުންނަލިޔުންތަކާއި ރައްކާކުރެވިފައި

 

   )ށ(

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާއްދާގައިމ ވަނަ 196 ގަވާއިދުގެ މި ފަރާތްތަކުން

   )ނ(
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 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 ގެނެސްގެން އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް ނުވަތަ ގެއްލުންދީ ލިޔުމަކަށް އެއްވެސް

 .ނުވާނެއެވެ

 

 ުދާމ ރާއްޖެއަށް ،ލިޔުމެއް ެއްވެސްއ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ކަނޑައަޅާ ަކުންފަރާތްތ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓްކުރާ

 އަދާކުރަންޖެހޭ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،ހުރުމަކީ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ފަރާތެއްގެ އެހެން

 .ކަމެއްނޫނެވެ ބަރީއަވެވޭނެ އެފަރާތް ޒިންމާއިން

 

   )ރ(

 ކުރާބޭނުން ރައްކާކުރަން ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ،ވީނަމަވެސް ބަދަލުވީކަމުގައި އެއް ހާރޑްވެއަރ ނުވަތަ ސޮފްޓްވެއަރއެއް

 މްސްއިންކަސްޓަ ނުގެނެސް އުނިއިތުރެއް އަދި ގެއްލުމެއް އެއްވެސް އެލިޔުންތަކަށް

 .ންމާއެކެވެޒި ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ުމަކީބެލެހެއްޓ ގޮތަށް ދެއްކޭނެ އެދިއްޖެނަމަ

   )ބ(

 ޝަރުޠުތައް ިވާބަޔާންކޮށްފައ ތިރީގައި ބެހެއްޓޭނީ ފޯމެޓެއްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ލިޔުންތައް

 .ފުރިހަމަވާނަމައެވެ
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 ފޯމެޓުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް

 ބެހެއްޓުން ލިޔުންތައް

   )ހ( ؛ހުރުން ވުންޕްރިންޓްކުރެ ކަރުދާހަށް އެލިޔުންތައް ހިނދެއްގައި ކޮންމެ ބޭނުންވެއްޖެ

 ؛ހުރުން ބެލޭނެގޮތަށް ހޯދައި ފަސޭހައިން ލިޔުންތައް ބޭނުންވާ ހޯދަން

 

   )ށ(

 ،ލުކުރާއިރުބަދަ ފޯމަކަށް ނޫން އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމަކުން އިލެކްޓްރޯނިކް ލިޔުންތައް

 ؛ުންހުރ ބަދަލުނާންނަގޮތަށް އަސްލަށް ލިޔުންތަކުގެ އެބަދަލުކުރެވޭ

 

   )ނ(

 އެހެން ޔަވައިފި ފަރާތްތައް ލިބިފައިވާ ހުއްދަ ފަރާތުގެ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 .ެވުންނުގެނ ބަދަލެއް އަދި ނުކުރެވުން އެކްސެސް އެލިޔުންތަކަށް ،ފަރާތްތަކަށް

 

   )ރ(

 ްމެކޮނ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން އަދި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 ގޮތުން ލާބެހޭމުދަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކުން އެ ކުންވެސްފަރާތަ

 ަލެއްމުދ އެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 194 ގަވާއިދުގެ މި

 ދުވަހުގެ ހަރުއަ (އެކެއް) 1 ފެށިގެން ތާރީޚަކުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާ

 .ެއެވެބަހައްޓަންވާނ މުއްދަތަށް

 

 ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ .196 )ހ(

 ޖެހޭ ބަލަހައްޓަން ލިޔުންތައް

 މުއްދަތު

 ގޮތުންބެހޭ މުދަލާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 (ހ) ާއްދާގެމ މި ،އުފުލިފައިވާނަމަ މައްސލައެއް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާނަމަ ތަޙުޤީޤެއް

 އެކަމެއް ،ވެސްއިތުރުވީނަމަ އަހަރަށްވުރެ (އެކެއް) 1 ުއްދަތުމ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

  .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް މުދަލަކާބެހޭ އެ ނިމެންދެން މުޅިން

 

   )ށ(
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 ނުވަތަ ފަރާތް އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ރާއްޖެއަށް،ކުރުމުގައި އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ޮސްތަނަކަށްގ ބަހައްޓާފައިހުރި ޔުންލި ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދާ ރާއްޖެއިން

 ެކްސްޕޯޓްކުރިތާއ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރިތާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ ،އޯޑިޓްކުރާނަމަ

 ިމްޕޯޓްކުރިއ ރާއްޖެއަށް މުދާ އެ ތެރޭގައި އަހަރުދުވަހުގެ (އެކެއް) 1 މީލާދީ ގިނަވެގެން

 .ެއަންގަންވާނެއެވ ަމްސްއިންކަސްޓ ފަރާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރި ރާއްޖެއިން ނުވަތަ
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 އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ކަސްޓަމްސްއިން ކުރުމަށް

 މުއްދަތު ޖެހޭ އަންގަން

 ނުވަތަ ިޔުމެއްލ ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 194 ގަވާއިދުގެ މި

 ،ޠަކާނުލައިޝަރު އެއްވެސް އިހިނދެއްގަ ބޭނުންވެއްޖެ ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން ލިޔުންތަކެއް

 ފަރާތްތަކުން ުރާއެކްސްޕޯޓްކ މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 ޔުންތައްއެލި އަދި .ހާމަކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ނުވަތަ އެލިޔުމެއް

 ޢަމަލެއް ްއެއްވެސ ަރާތަކުންފ އެ ގޮތުން ފޯރުވުމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވައި ބާރު ނުދެއްކުމަށް

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން

 

 ހާމަކުރުން ލިޔުންތައް .198

 ާއްދާގައިމ ވަނަ 194 ގަވާއިދުގެ މިް، ދަށުނ އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ްއެލިޔުންތައ ގޮސް ތަނަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ބެލޭނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ބެލުމާއި ލިޔުން .199 ()ހ

 ސުވާލުކުރުން

 ހެއްޓިފައިވާބެ ލިޔުންތައް ،ހާލަތެއްގައި ބަލަންބޭނުންވެއްޖެ ލިޔުންތައް މުދަލާބެހޭ

 ލިޔުމަކުން ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ (ސާޅީސްއަށް) 48 މަދުވެގެން ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތަނަށް

 .އަންގަންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ އެކަން

 

   )ށ(

 ޓިފައިވާބެހެއް ލިޔުންތައް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޭނާއ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ބަލަންވާނީ އެލިޔުންތައް ގޮސް ތަނަކަށް

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ކަނޑައަޅާ

 

   )ނ(

 ިޝަނަރކޮމ ދާންވާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރުމަށްޓަކައި އޯޑިޓު ދަށުން މާއްދާގެ މި

 ،ާސޮއިކޮށްފައިވ މީހަކު ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް

 .އެކީގައެވެ އަމުރަކާ ބެލުމުގެ ލިޔުން އޯޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި

 

   )ރ(

 ނުވަތަ ެރިފަރާތްވ ތަނެއްގެ އެ ،ފެށުމުގެކުރިން ބަލަން ލިޔުންތައް އޯޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި

 ބެލުމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ީހަކަށްހުންނަމ ހަވާލުވެ އެތަނަކާ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކޮޕީއެއް އަމުރުގެ

 

   )ބ(

 ތަކެއްޗާއި ގެފަރާތު ވެރި މުދަލުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އޯޑިޓްގެ ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 އްކަތްމަސަ ގޮތަށް ނުލިބޭނެ ގެއްލުން ތަކެއްޗަށް އެ ،ރައްކާތެރިވެ ތަންތަނަށް

 .ވާނެއެވެކުރަން

   )ޅ(
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 ވެރިފަރާތް ،ހުބެލުމަށްފަ ލިޔުންތައް މުދަލާބެހޭ ،އޯޑިޓްކުރުމަށް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 މުދަލުގެ ،ކައިއޮޅުންފިލުވުމަށްޓަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭ އިތުރަށް ،މެދުވެރިކޮށް

 ައިވާއްޓިފބެހެ ލިޔުންތައް އަދި .ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތް

 ވެރިފަރާތާ ގެމުދަލު ވަގުތުގައިވެސް ކުރަމުންދާ އޯޑިޓް އޮފީހެއްގައި ނުވަތަ ތަނުގައި

 .ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

 

   )ކ(

 ރިކަމާއިއެހީތެ ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރުމުގައި އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ކަށްުވާލުތަސ ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅޭގޮތުން ލިޔުންތަކާ އަދި އެއްބާރުލުން

 ޕޯޓްކުރާއެކްސް މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 އެންމެހައި ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ގުޅޭ މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ފަރާތްތަކުންނާއި

 .ވާންވާނެއެވެ ޖަވާބުދާރީ ފުރިހަމައަށް ފަރާތްތަކުން

 

   )އ(

 ފާހަގަ ށްކަސްޓަމްސްއަ ކަމަށް ހުރި މައްސަލަ ުގައިލިޔުންތަކި، ކުރުމުގައ އޯޑިޓް

 .އަތުލެވޭނެއެވެ އޮރިޖިނަލް އެލިޔުންތަކުގެ ،ކުރެވިއްޖެނަމަ

 

 އޯޑިޓްކުރުމުގައި، .200 )ހ(

 މައްސަލަ ލިޔުންތަކުގައި

 ފާހަގަކުރެވުން ހުރިކަން

 ންސްއިކަސްޓަމް ،އަތުލުމަށްފަހު ލިޔުން އޮރިޖިނަލް ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ދޭންވާނެއެވެ ަށްވެރިފަރާތ މުދަލުގެ ކޮޕީއެއް އެއްގޮތްކަމުގެ އަސްލާ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ

 އޮރިޖިނަލް ްނިމުމުނ މައްސަލަ ނުވަތަ ފުރިހަމަވުމުން ބޭނުން ހިފެހެއްޓޭ ލިޔުން އަދި

 .ދޭންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ލިޔުން

   )ށ(

 ހިފެހެއްޓުނު އެ ،ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ ލިޔުމެއް ެސްއެއްވ ކުރުމަށްފަހު އޯޑިޓް ލިޔުންތައް

 ިންކަސްޓަމްސްއ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ލިޔުމެއް އެނގޭނެ ތަފުސީލު ލިޔުމުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ނުވަތަ ފަރާތެއް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އޯޑިޓަކުން ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ފައިސާއަކާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް އްފަރާތެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން

 އިތުރަށް ްއަށްކަސްޓަމްސ ފަރާތަކުން އެ ،ފާހަގަވެ މައްސަލައެއް އުނިއިތުރުގެ ގުޅިގެން

 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއް އެ ،ދައްކަންޖެހޭނަމަ ފައިސާއެއް

 ންއެކަ ަސްޓަމްސްއިންކ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް)

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

 އުނިއިތުރު އޯޑިޓްކުރުމުގައި .201 )ހ(

 ފާހަގަކުރެވުން

 ތުންވެރިފަރާ މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ަމްސްއިންކަސްޓ އެކަން ފާހަގަވެގެން ދައްކަންޖެހޭކަން ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން އަންގާ ިފަރާތަށްވެރ މުދަލުގެ

 .ވާނެއެވެނިންމަން ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ

 

   )ށ(

   )ނ( ނުވަތަ ފަރާތެއް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އޯޑިޓަކުން ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން
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 ފައިސާއަކާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތެއް ާއެކްސްޕޯޓްކުރ މުދާ ރާއްޖެއިން

 ފައިސާއެއް ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ،ފާހަގަވެ މައްސަލައެއް އުނިއިތުރުގެ ގުޅިގެން

 ބާބުގައި  ދެވަނަ ބައިގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި ،ރިފަންޑުކުރަންޖެހޭނަމަ

 .ެރިފަންޑުކުރެވޭނެއެވ ފައިސާ އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ،އިލިޔުންތަކާ ބަލާ ކަސްޓަމްސްއިން ،އޯޑިޓްކުރުމުގައި ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ކަސްޓަމްސްއިން މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކުގެ ނަގާ ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނުވާނެއެވެ ހާމަކޮށްގެން ނުވަތަ ދީގެން އެހެންފަރާތަކަށް

 

 ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު .202 )ހ(

 މި ަކުރުމަކުންހާމ މުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ މަޢުލޫމާތެއް ައިވާބަޔާންކޮށްފ ތިރީގައި

 .ނުބެލެވޭނެއެވެ ކަމަކަށް ޚިލާފުވި އާއި (ހ) މާއްދާގެ

 

   )ށ(

 ؛މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުންނަ ޢާންމުކޮށް

 

1.    

 ދީފައިވާ ލިޔުމުން ވެރިފަރާތުން އޭގެ ހުއްދަ ހާމަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތެއް އެ

 ؛މަޢުލޫމާތު

 

2.    

 ކުރެވޭހާމަ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ އެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ؛މަޢުލޫމާތު

 

3.    

 ައްސަލައެއްމ އެ ކުރެވިގެން ތުހުމަތު ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ؛މަޢުލޫމާތު ޭބަދަލުކުރެވ މެދުގައި ދާއިރާތަކުގެ ކަމާބެހޭ ކުރުމުގައި ތަޙުޤީޤު

 

4.    

 ؛ަޢުލޫމާތުމ ހާމަކުރެވޭ ޝަރީޢަތެއްގައި މަދަނީ ހިންގޭ ގުޅިގެން ަލައަކާމައްސ

 

5.    

 ުމެއްގެއެއްބަސްވ  ވެވިފައިވާ ދެމެދު ޤައުމަކާ އެހެން ސަރުކާރާއި ދިވެހި

 ީޤަށްޓަކައިތަޙްޤ ކުށެއްގެ އެފަދަ ނުވަތަ ހުއްޓުވުމަށް ކުށެއް ޖިނާއީ ދަށުން

 ؛މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭ

 

6.    

 ބުތަކުގައިތަފާސްހިސާ ސަރުކާރުގެ ނޭނގޭގޮތަށް ފަރާތް ނިސްބަތްވާ ލޫމާތުމަޢު

 .މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ހިމެނުމަށް

 

7.    

 ހޭހިތްހަމަނުޖެ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ގުޅޭގޮތުން އޯޑިޓާ ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ކަށްައެފަރާތ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ މިނިސްޓަރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

203.

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ
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 ފާހަގަ ްކަމެއ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކުރުމުގައި އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 އެ ،އްޖެނަމަކުރެވި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާކަމަށް ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ކުރެވިއްޖެނަމަ

 ްސެކްޝަނަށ ކަމާބެހޭ ެކަސްޓަމްސްގ ،ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލައެއް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި .204 )ހ(

 ކުރެވުން ފާހަގަ މައްސަލައެއް

 ޕޯޓްކުރާއެކްސް މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 މި ާތްތަކުންފަރ ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ގުޅޭ މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ފަރާތްތަކުންނާއި

 މުދަލާ ތުރަށްއި ލިޔުންތަކުގެ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 194 ގަވާއިދުގެ

 30 ިގެންފެށ ދުވަހުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހެޅުމަށް ލިޔުމެއް އެހެން ގުޅޭ

 ޅުމާމެދުހުށަހެ ނުވަތަ ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެލިޔުމެއް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް)

 ްސްގެކަސްޓަމ ،ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤް މައްސަލައެއް އެ ކުރާނަމަ ާޟުއިޢުތިރ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ

 

   )ށ(

 

 

 ބައި ނުވަވަނަ

 

 އޭޖެންޓުން

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ

 

 

 ކުލިއަރ ންކަސްޓަމްސްއި  މުދާ އެކްސްޕޯޓް  އިމްޕޯޓް ،މެދުވެރިންނަކީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ގޮތުގެ ެއްގޮތްވާއ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަންތައްތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި

 ްސްގެކަސްޓަމ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ ކުރުމުގައި މަތިން

ްތަކެވެ. ކުރެވިފައިވާ ފަރާތ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ،ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ

ރި ިޔަފާވކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ، މިގޮތުން 

  ކަށެވެ.ރިތަރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާ

 

.205 )ހ(

  

 މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ

 ޮތުގައިގ ްގެމެދުވެރިނ ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި

 ލައިސަންސް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ވިޔަފާރިތައް ތަމްސީލުކުރާ  ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ    )ނ(
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ފަރާތްތަކަކީ، ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ކޯހުން ފާސްވެ 

 ުފިކެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.ސެޓ

  

 ކަތްކުރާމަސައް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ވާންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މީހުންގައި

 

206.

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް

 މީހުންގެ ނުންވާބޭ

 ޝަރުޠުތައް

 ަޢުލޫމާތުމ ގުޅޭ މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ކްލިއަރ ާމުދ ކުރުމަށާއި މުޢާމަލާތް ގުޅޭ ލިޔުންތަކާ ،ދިނުމަށާއި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ކޯހުން ީނުތަމްރ ހިންގާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތަކީ ކަނޑައަޅާ ކުރުމަށް

 ؛ފަރާތަކަށްވުން ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ފާސްވެ

 

  )ހ(

 ޝަރީޢަތަށް ެއްމައްސަލައ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އެތަކެތީގެ ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި

 ކަނޑައެޅުނު ޙުކުމުން އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒްކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު( އްތިނެ)03  މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު

   )ށ(

 ެއްމައްސަލައ ޖީނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ޙުކުމެއް މުއްދަތެއްގެ ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ ބާރަ ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަށް

 ަނޑައެޅުނުކ ޙުކުމުން އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް ޙުކުމް އެ ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު (އެކެއް)  01މަޢާފުކުރެވުނުތާ ުއަދަބ

 

   )ނ(

 ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ގޮތުންމި. ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ކަސްޓަމްސްއިން މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ

 ،ކާނުލައިއަގަ ާތަކަށްފަރ ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް)  05އަހަރަކު

 

.207 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ފާސް ދޫކުރެވޭ މީހުންނަށް

 ގެއްލިގެން ،ާއިފާހ ހަދާ އިތުރަށް އަދަދަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 ފީ ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ާހަށްފ ހަދާ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 .މިވަނީއެވެ ިބަޔާންކޮށްފައ ތިރީގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

208.

  

 މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 ންޖެހޭކުރަ ،ކުރުމަށްޓަކައި ކުލިއަރ ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ްޕޯޓްއެކްސ،އިމްޕޯޓް

 ތުގެމަތިންއެއްގޮތްވާގޮ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކަންތައްތައް އެންމެހައި

 .ކުރުން

 

  )ހ(

 ،ހެޅުމުގެކުރިންހުށަ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް

 .ަށަވަރުކުރުންކ ލިޔުންތޯ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި އްޙަޞަ އެލިޔުންތަކަކީ

 

   )ށ(
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 ލިޔުންތަކާ ދިނުމަށާއި ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް

 ކޯހުން ަމްރީނުތ ހިންގާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތް ގުޅޭ

 .ނުފޮނުވުން ކުމުވައްޒަފަ އެހެން ފިޔަވައި މުވައްޒަފަކު ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ފާސްވެ

 

   )ނ(

 އެފަދަ ައުމާއިއ އަންނަ ހުށަހަޅަން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ހަމައެކަނި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި އައުން އަންނަ ބަލައި ލިޔުމެއް

 .ެނެއެވެނުހިމ ތެރެއަކު މުޢާމަލާތްތަކުގެ

  

   )ރ(

 ުވަތަނ ހިންގާކަން ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ

 އެކަން ަކަށްއަވަހ ވީއެންމެ އެނގިއްޖެނަމަ އުޅޭކަން ހިންގަން ނުވަތަ ހިންގައިފިކަން

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ބ(

 ގުޅޭގޮތުން ކާމުދަލަ އެ ،ފަހުން ދޫކުރެވޭ މުދާ ނުވަތަ ތެރޭގައި ކްލިއަރކުރުމުގެ މުދާ

 ަޢުލޫމާތަކުންމ ދީފައިވާ ނުވަތަ ލިޔުންތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ

 ފައިސާއެއް އިތުރަށް މުދަލަށް އެ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ފާހަގަކުރެވޭ

 .ދެއްކުން ފައިސާއެއް އެ ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ

 

   )ޅ(

 ންތައްލިޔު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ނަވަ 218 ގަވާއިދުގެ މި

 އެލިޔުންތައް ހާލަތެއްގައި އެދިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއިން އަދި ބެލެހެއްޓުމާއި ފައިލްކޮށް

 .ބެހެއްޓުން ފެންނާނެހެން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ކ(

 ްޒަފުންގެުވައމ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ށްފައިވާފާސްދޫކޮ ކަސްޓަމްސްއިން މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއާއެކު ތެރެއިން

 ފާސް ީހެއްގެމ އެ ނުވަތަ ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން މީހަކު

 3  ގެންފެށި ދުވަހުން އެކަމެއްހިނގާ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ

 ؛ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ަހުގެދުވ (ތިނެއް)

 

   )އ(

 ައިތިރީގ ،ގެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 7 ފެށިގެން ހުންދުވަ ބަދަލުވި މަޢުލޫމާތު އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)

 

209.

  

 މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ބަދަލުވުން މަޢުލޫމާތު

 

 ވިޔަފާރީގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވުން؛

 

   )ހ(

 .ބަދަލުވުން ނަން ވިޔަފާރީގެ

 

   )ށ(

 .ބަދަލުވުން އެޑްރެސް ވިޔަފާރި ހިނގަމުންދާ

 

   )ނ(
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 .ަނާކަމެކެވެމ ކުރުމަކީ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރީގައިތި ،މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ

 

210.

  

 ކަންތައްތައް މަނާ ކުރުން

 

 ްތަކާއިލިޔުނ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްހޯދާ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 އެފަދަ ތިނެ ހުއްދަ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ރައްކާތެރިނުވުމާއި މަޢުލޫމާތުތަކަށް

 ަސްޓަމްސްއަށްކ ތެރޭގައި މީގެ .ހާމަކުރުން ފަރާތަކަށް އެހެން މަޢުލޫމާތު ކާއިލިޔުންތަ

 .ނުހިމެނެއެވެ ދިނުމެއް މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކާއި

 

   )ހ(

 ނުވަތަ ެއްލިޔުމ އެއްވެސް ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު

 ޢަމަލެއް ެއްވެސްއ ގޮތަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަކަށް އެފަދަ އަދި ،ހާމަކުރުމާއި މަޢުލޫމާތެއް

 .ކުރުން

 

   )ށ(

 ލިޔުމެއް ްޖެހޭބަލަހައްޓަނ ރައްކާކޮށް ގުޅިގެން މުޢާމަލާތަކާ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 ުދައްކައިނ ކަސްޓަމްސްއަށް އެލިޔުން އެދުމުން ބަލަންބޭނުންވެގެން ކަސްޓަމްސްއިން

 ނުވަތަ ލުންނެތިކޮށް ބައެއް ލިޔުމެއްގެ ައެފަދ ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެފަދަ ،ފޮރުވުމާއި

 .ހަލާކުކޮށްލުން

 

   )ނ(

 ސައްކަތްމަ އޮޅުވާލަން ކަނޑައެޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސާއެކު

 ލަފާ ަރާތަށްވެރިފ މުދަލުގެ ގޮތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ ކުރުން

 .ދިނުން

 

   )ރ(

 ްޕޯޓްކުރާއެކްސ މުދާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ފަރާތްތައް މްޕޯޓްކުރާއި މުދާ ރާއްޖެއަށް

ނުވަތަ  ާފަދަފޯރ އަސަރެއް ނޭދެވޭ ގުޅުމަށް އޮންނަ ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތްތަކާއި

 އޮފިސަރުންނާއި މުއައްސަސާގެ އިޙްތިރާމް ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން؛ 

 

   )ބ(

 ަރާތްތަކަށްފ ކުރާ މުޢާމަލާތް ޓަމްސްއާއެކުކަސް ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ިންކަސްޓަމްސްއ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއިން  ހިންގާނީ ރާވައި ތަމްރީންތައް ދެވޭ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ

 

.211 )ހ(

  

 އިމްތިޙާން ތަމްރީނާއި

 

 ގައިމިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެވޭ ތަމްރީނުތަކު

ަސްޓަމްސްއަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ކ 36ެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު ބައިވެރިވ

 ދެއްކުމުންނެވެ. 

 

   )ށ(

 ަށްމުޢާމަލާތްކުރުމ ކަސްޓަމްސްއާއެކު ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ައްކަތްކުރާމަސ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ޓަމްސްއަށްކަސް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކުރުމަށް ަޖިސްޓަރީރ މީހުން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

.212 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ރަޖިސްޓަރީ މީހުން ބޭނުންވާ

 ކުރުން
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 ކަސްޓަމްސްގެ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 21 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު ހުއްދައަށްއެދޭ ަދެނުކުމެވުމުގެވ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 

1. 

 

   

 ؛ލިޔުން ކަމުގެ ވަޒީފާދިން އެމުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނިން

 

2. 

 

   

 އިވާބަޔާންކޮށްފަ ގައި( ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 206 ގަވާއިދުގެ މި

 ފަރާތުގެ ެހޭކަމާބ ސަރުކާރުގެ ،އެނގޭނެ އެމީހެއްގައިފުރިހަމަވާކަން ޝަރުޠުތައް

 ؛ންލިޔު

 

3. 

 

   

 (ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ ފޮޓޯ) ފޮޓޯ 2 ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ

 

4.    

 ީހެއްގެމ އެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމްބަސީން އެޤައުމެއްގެ ،ބިދޭސީއެއްނަމަ

 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް ނުވަތަ ރިކޯޑު ކުށުގެ

 

5.    

 ެނިކުމެވުމުގެަދވ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ މާއްދާގައި ވަނަ 206 ގަވާއިދުގެ މި މީހަކީ ހުށަހަޅާ އެދި ހުއްދައަށް

 ދުވަހުން ޅާހުށަހަ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،މީހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް

 ްޓަރީކޮށްރަޖިސ ކަސްޓަމްސްގައި މީހަކު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން

 ޝަރުޠުތައް ާބަޔާންކޮށްފައިވ މިގަވާއިދުގައި އެމީހަކީ އަދި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް

 7 ފެށިގެން ންދުވަހު ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،މީހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަނުވާ

 ަންއެކ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)

 .އަންގަންވާނެއެވެ

  

   ށ()

 ްނަންވަނ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ްޓަރީރަޖިސ ،ދޫކުރެވޭނީ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި މީހުން ބޭނުންވާ

 ޑުކާ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު މީހާގެ ކޮށްދެވޭ

 ވާރކް ަމަނުވާހ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ިދޭސީއެއްނަމަބ އެމީހަކީ އަދި. ގެނައުމުންނެވެ

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު ޕާމިޓުގެ

 

   )ނ(

 ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ްއިންޓަމްސކަސް ،އުޅޭއިރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މީހުން މަސައްކަތްކުރާ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށްފައި ފެންނަގޮތަށް ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ

 

   )ރ(

 ޚުންތާރީ ދޫކުރި ލައިސަންސް މުއްދަތަކީ ގެ ލައިސަންސް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ދުވަހެވެ އަހަރު (އެކެއް) 1 މީލާދީ ފެށިގެން

213.

  

 މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ
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 އިސަންސްލަ ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ައިސަންސްގެލ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ދުމަތުގެޚި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި އައުކޮށްދިނުމަށް

 ށްވުރެމަތިންޕޮއިންޓަ 50 އުސޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ފެންވަރުބެލުމަށް

 .ްދެވޭނެއެވެކޮށ އައު ލައިސަންސް އެފަރާތެއްގެ ،ލިބިފައިވާނަމަ

 

.214 )ހ(

  

 އައުކޮށްދިނުން ލައިސަންސް

 ފައިވާބަޔާންކޮށް ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ކޮށްދެވޭނީ އައު ލައިސަންސް

 .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރީފީ

 

   )ށ(

   )ނ(  ޚިދުމަތް ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް، ހަމަވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ

 ިސަންސްލައ ދެވޭނީ އަލުން ޚިދުމަތް އެ އަދި .މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ ވަގުތީގޮތުން

 .އާކުރުމުންނެވެ

   

 ހާލަތްތައް ނެބާޠިލުކުރެވޭ ލައިސަންސް  ދޫކުރެވިފައިވާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި

 

.215 )ހ(

  

 ބާޠިލުކުރުމާއި ލައިސަންސް

 ފެހެއްޓުންހި

 

 ،ްފަރާތުނ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛އެދުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސް

 

1.    

 އުވާލުން ިވިޔަފާރ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

2.    

 ްއިންކަސްޓަމްސ މަށްފެންވަރުބެލު ޚިދުމަތުގެ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

ާކްސް މެ ޕޮއިންޓަށްވުރ )ފަންސާސް( 50 ްދަށުނ އުސޫލުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ދަށްވުން؛

 

ެ ައި އޮތުގކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލި މައްސަލައެއްގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގ

 ުން.ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތ ބާޠިލު ކުރުމަސް ނިންމ

3. 

 

 

 

  

4 .  

   

     

 ،ްޖެނަމަބާޠިލުކުރެވިއ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ުވަހުންދ ބާޠިލުކުރި އެލައިސަންސް ،ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް އަލުން އެފަރާތަކަށް

 .ފަހުންނެވެ މަސްދުވަސް (ހަތަރެއް) 04 ފެށިގެން

 

 

   )ށ(

، ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 206 ގަވާއިދުގެ މި .216 )ހ(  ކަސްޓަމްސްގެ

 ސަރަޙައްދުތަކަށް
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 ކޮށްފިކަމަށް މީހަކު ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ތުމަށްވަދެނުކު ސަރަޙައްދަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރުމުގައި ކުށެއް އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ

  ފަރާތަކަށް އެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވިކަމަށް

ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ދޫކުރެވިފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް  

 ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަ

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ށްތަޙުޤީޤަ ކަސްޓަމްސްގެ ،ިވާފަދައިންބަޔާންކޮށްފައ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ނުކުރަން ވާދަޢު ނުވަތަ، ނުވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .އެވެދޭންވާނެ އެފަރާތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ،ނިންމައިފިނަމަ

 

   )ށ(

 ވެރިންމެދު ަސްޓަމްސްގެކ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ެކްސްޕޯޓްކުރާއ ނުވަތަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއް އެ ،ކުރެވޭނީ ކްލިއަރ ޝާމިލުވެގެން

 ޔުމުންލި ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން ޢައްޔަންކޮށް މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަރާތުން

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

217.

  

 ކްލިއަރކުރުން މުދާ

 މުދާ ،ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ްގެމެދުވެރިނ ކަސްޓަމްސްގެ

 އަހަރު (ކެއްއެ) 01 ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބޭނުންވާ ކްލިއަރކުރުމަށް

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދުވަސްވަންދެން

 

.218 )ހ(

  

 ބެލެހެއްޓުން ލިޔުންތައް

 ؛ލިޔުންތައް އެންމެހައި ހުށަހަޅާ ށްކަސްޓަމްސްއަ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ

 

1.    

 ުޅޭގޮތުންގ މުދަލާ ދެމެދު މެދުވެރިންނާ ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިފަރާތާއި މުދަލުގެ

 ؛ލިޔުންތައް އެންމެހައި މުޢާމަލާތްކުރެވޭ

 

2.    

 ؛ލިޔުންތައް ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ފައިސާގެ މުދަލާގުޅޭ

 

3.    

 ފަސޭހައިން ާނީބަލަހައްޓަންވ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ފައިލްކޮށްފައެވެ ތަރުތީބުން ހޯދޭނެހެން

 

   )ށ(

 އެ ގޮތަކާމެދު ޢަމަލުކުރި ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅޭގޮތުން މެދުވެރިންނާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ނުމަށްބަލައިދި އިތުރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން

 މަސައްކަތްތައް އޭޖެންޓުންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި އެދި 

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ބަލަހައްޓާ

.219 )ހ(

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން

އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނިމޭނަމަ،  .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް

   )ށ(
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 ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް، އެކަން އެފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 ތެރޭގައި ެދުވަހުގ (ނުވަދިހަ) 90 ޝާއިޢުކުރާތާ ެޓުގައިގެޒ ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދު

 އަލުން ަމަކޮށްފުރިހ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ،މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރެވޭފުރިހަމަނު ޝަރުޠު ހަމަވާއިރު މުއްދަތު މިގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ

 .ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ ްދިނުންޚިދުމަތ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ
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 ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝަރުޠުތައް

 މުއްދަތު ދެވޭ

 ބާބު ދެވަނަ

 

 އޭޖެންޓުން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 

 

 އަންނަ ށްދިވެހިރާއްޖެއަ ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޭރުޤައުމުތަކުގެ

 ައޮންނ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ާއިއުޅަނދުފަހަރ އެންމެހައި

 އޭޖެންޓަކު ލްލޯކަ ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އުޅަނދުފަހަރާ

 ކަސްޓަމްސްގައި އޭޖެންޓަކީ ހަމަޖައްސާ މިގޮތުން .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 .ވާނެއެވެވާން ފަރާތެއްކަމުގައި ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ް،ރަޖިސްޓަރީކޮށ

  

.221 )ހ(

  

 އޭޖެންޓުން އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ވަކިކުރުން ،ހަމަޖެއްސުމާއި

 ެރިފަރާތުންވ އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ހަވާލުވެފައިވާ އޭޖެންޓްކަމާ އުޅަނދެއްގެ

 ހަމައަށް ާރީޚާތ އެދޭ އެކަމަށް ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވަކިކުރަން އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދެއްގެ

 ފައިސާއެއް އެ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ވަކިކުރެވޭނެއެވެ އޭޖެންޓް ހުށަހެޅުމުން ދެއްކުމަށްފަހުކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 ްގެކަސްޓަމްސ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،އުޅަނދުފަހަރާއި އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ަސްޓަމްސްގައިކ ކުރެވޭނީ ކަންއޭޖެންޓް އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ

 .ކުންފުނިތަކަށެވެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 

.222 )ހ(

  

 އުޅަނދުފަހަރުގެ

 އޭޖެންޓްކަންކުރުން

 ޭޖެންޓުންގެއ އުޅަނދުފަހަރުގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

  ކުރުމުގެ ްންޓްކަނއޭޖެ އުޅަނދުފަހަރުގެ ،ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ލައިސަންސް

 

   )ށ(

 ައްކަތްކުރާމަސ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .ވާންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މީހުންގައި
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 ކަސްޓަމްސްގެ

 ްވަންނަނ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ޝަރުޠުތައް މީހުންގެ ބޭނުންވާ
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 ޝަރީޢަތަށް ެއްމައްސަލައ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އެތަކެތީގެ ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި

 ކަނޑައެޅުނު ޙުކުމުން އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު( ތިނެއް)03  މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު

 

   )ހ(

 ެއްމައްސަލައ ޖީނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ޮށްފައިވާނަމަކ ޙުކުމެއް ދިގުމުއްދަތެއްގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ ބާރަ ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަށް

 ބުއަދަ ކަނޑައެޅުނު ޙުކުމުން އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް ޙުކުމް އެ

 .ވެފައިވުން އަހަރު( ްއެކެއ)  01މަޢާފުކުރެވުނުތާ

 

   )ށ(

 އިސަރަޙައްދުތަކުގަ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ގޮތުންމި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ކަސްޓަމްސްއިން މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ

 ،ަގަކާނުލައިއ ފަރާތަކަށް ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް)  05އަހަރަކު

 

.224 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ފާސް ދޫކުރެވޭ މީހުންނަށް

 ގެއްލިގެން ،ާއިފާހ ހަދާ އިތުރަށް އަދަދަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ފީ ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ގައި 36 ދުވަލުޖަ ގަވާއިދުގެ މި ފާހަށް ހަދާ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 .މިވަނީއެވެ ައިބަޔާންކޮށްފ ތިރީގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ
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 އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 ްގެކަސްޓަމްސ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،ުފަހަރާއިއުޅަނދ އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ޭގޮތުންގުޅ ކުރުމާ އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ

 ތުގެމަތިންއެއްގޮތްވާގޮ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

 .ކުރުން

 

   )ހ(

 ނޫނާއިޤާ ފަސިންޖަރަކު ނުވަތަ ުފަޅުވެރިއަކ އުޅަނދެއްގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި

 އުޅޭކަން ްގަންހިނ ނުވަތަ ހިންގައިފިކަން ނުވަތަ ހިންގާކަން ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަވަހަކަށް ވީއެންމެ އެނގިއްޖެނަމަ

 

   )ށ(

 ތަކެތި ިންރާއްޖެއ ،އެތެރެކުރުމާއި ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ތްތަކުގައިމަސައްކަ ކުރަމުންގެންދާ ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ބޭރުކުރުން

 ؛އެއްބާރުލުންދިނުން އެހީތެރިވެ

 

   )ނ(
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 ުފަހަރުގެއުޅަނދ ،ގުޅޭގޮތުން އުޅަނދުފަހަރާ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ިގައިބައ ވަނަ 2 ގަވާއިދުގެ މި ިކަމުގައ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ އޭޖެންޓުން

 ؛ކުރުން ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ރ(

 ާފުވުމުގެޚިލ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އުޅަނދެއް ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 އެއްވެސް ށްކަސްޓަމްސްއަ ގޮތަކުން އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާގެގޮތުގައި ސަބަބުން

 ؛ދެއްކުން ފައިސާއެއް އެ ހިއްޖެނަމަދައްކަންޖެ ފައިސާއެއް

 

   )ބ(

 ްވާރޑްއިނ އުޅަނދުފަހަރަށްަށް ދާ ތަންތަނ އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 ސްޓަމްސްގެކަ ފޮނުވޭ ދިނުމަށް ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް ،ދިނުމަށާއި ކްލިއަރެންސް

 ުމާއި،ުންގެ ކެއއެތަންތަނަށް ގެންދިޔުމާއި، ގެނައުމާއި، އެއޮފިސަރ އޮފިސަރުން

 ިނުން؛ައްސައިދހަމަޖ ހުރުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓުގެ ޚަރަދުގައި

 

   (ޅ)

 ކަންތައް ބޭލުމުގެ އަރުވައި މުދާ ަށްތަންތަނ އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

މާއި، އެތަންތަނަށް ގެންދިޔު ްއޮފިސަރުނ ކަސްޓަމްސްގެ ފޮނުވޭ ބެލެހެއްޓުމަށް

ގެ ޭޖެންޓުގެ އމާއި، އެއޮފިސަރުންގެ ކެއުމާއި، ހުރުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެނައު

 ައްސައިދިނުން؛ހަމަޖ ޚަރަދުގައި

   (ކ)

 ސަރވޭ އިންކަސްޓަމްސް ބެލުމަށްޓަކައި މިންވަރު ތެޔޮއެޅޭ ބަންކަރު އުޅަނދުފަހަރަށް

 ؛ރުވައިދިނުންފޯ ްއެހީތެރިކަނ ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަމާގުޅޭގޮތުން، ކުރުމުގައި

 

   )އ(

 ަރުވައިއ މުދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ތަންތަނުން އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 މުއިންތިޒާ ބެލޭނެ ބެލުންތައް ބޭނުންވާ ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން ބޭލުމުގައި

 ؛ހަމަޖެއްސުން

 

   )ވ(

 ާސްފ ވުމުގެގޮސްއައިސް އުޅަނދުފަހަރަށް ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ކުންފުނީގެ

 އެ ނުވަތަ ،މަނިޔާވެއްޖެނަ ނުވަތަ، ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން މީހަކު ދޫކުރެވިފައިވާ

 ދުވަހުން ާހިނގ އެކަމެއް ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ ފާސް މީހެއްގެ

 ؛ިނުންދ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 ފެށިގެން

 

   )މ(

 ަސައްކަތްމ އޮޅުވާލަން ކަނޑައެޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 އޭޖެންޓުން ގެއުޅަނދުފަހަރު ގޮތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ ކުރުން

 .ނުވާނެއެވެ މަސައްކަތްކޮށްގެން

 

   )ފ(
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 ްޓަމްސްއާކަސ ްތަކާއިފަރާތ ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅޭގޮތުން އުޅަނދުފަހަރާ

 ރުގެއުޅަނދުފަހަ ޢަމަލެއް ފޯރާފަދަ އަސަރެއް ނޭދެވޭ ގުޅުމަށް އޮންނަ ދެމެދު

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން އޭޖެންޓުން

 

   )ދ(

 ތިރީގައި ،ެކުންފުންޏެއްގ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

  7ފެށިގެން ހުންދުވަ ބަދަލުވި މަޢުލޫމާތު އެ ،ޖެނަމަބަދަލުވެއް މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)

 

226.

  

 މަޢުލޫމާތު އޭޖެންޓުންގެ

 ބަދަލުވުން

 

   )ހ( .ބަދަލުވުން މިލްކުވެރިކަން ކުންފުނީގެ

 .ބަދަލުވުން ނަން ކުންފުނީގެ

 

   )ށ(

 .ބަދަލުވުން އެޑްރެސް ކުންފުނީގެ

 

   )ނ(

 ރުމަށްމުޢާމަލާތްކު ކަސްޓަމްސްއާއެކު ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ައްކަތްކުރާމަސ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ސްއަށްޓަމްކަސް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ މީހުން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

.227 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ރަޖިސްޓަރީ މީހުން ބޭނުންވާ

 ކުރުން

 ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައ21ި  ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު އެދޭ ހުއްދައަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 

1.    

 ؛ލިޔުން ދިންކަމުގެ ވަޒީފާ ްޒަފަކަށްއެމުވައ ކުންފުނިން

 

2.    

 އިވާބަޔާންކޮށްފަ ގައި( ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 223 ގަވާއިދުގެ މި

 ބެހޭކަމާ ސަރުކާރުގެ ،އެނގޭނެ ފުރިހަމަވާކަން އެމީހެއްގައި ޝަރުޠުތައް

 ؛ލިޔުން ފަރާތުގެ

 

3.    

 (ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ ފޮޓޯ) ފޮޓޯ 2 ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ

 

4.    

 ީހެއްގެމ އެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމްބަސީން އެޤައުމެއްގެ ،ބިދޭސީއެއްނަމަ

 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް ނުވަތަ ރިކޯޑު ކުށުގެ

 

5.    

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 މާއްދާގައި ވަނަ 223 ގަވާއިދުގެ މި މީހަކީ ހުށަހަޅާ އެދި ހުއްދައަށް ވަދެނިކުމެވުމުގެ

   )ށ(
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 އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،މީހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކަސްޓަމްސްގައި މީހަކު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ

 ްފައިވާބަޔާންކޮށ މިގަވާއިދުގައި އެމީހަކީ އަދި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،މީހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް

 އެކަން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

 ަންނަންވ އްދުތަކަށްސަރަޙަ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ްޓަރީރަޖިސ ،ދޫކުރެވޭނީ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި މީހުން ބޭނުންވާ

 ޑުކާ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު މީހާގެ ކޮށްދެވޭ

 ވާރކް ަމަނުވާހ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެމީހަކީ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު ޕާމިޓުގެ

 

   )ނ(

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 މްސްގެކަސްޓަ ،ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްއިން ވަދެނުކުމެވުމަށް

 ގޮތަށްފެންނަ ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ،އުޅޭއިރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށްފައި

 

   )ރ(

 އައިސްވާއިރުގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް ދަށުގައިވާ އޭޖެންޓްކަމުގެ އެފަރާތުގެ އޭޖެންޓުން

 ަހަރަށްއުޅަނދުފ ނެތި ފާސް އަދި .އޮންނަންވާނެއެވެ އަތުގައި ފާސް އޭޖެންޓުންގެ

 .މަނާކަމެކެވެ ދިއުމަކީ

 

   )ބ(

 އެ ވާނީބޭނުންކުރަން ފާސް ދާއިމީ ދޫކުރެވިފައިވާ އޭޖެންޓުންނަށް ެކަސްޓަމްސްގ

 މިފަދަ .ށެވެފޭބުމަ އަރައި އުޅަނދުފަހަރަށް ދަށުގައިވާ އޭޖެންޓްކަމުގެ އޭޖެންޓެއްގެ

 ފާސް ،ދިނުމާއި މީހުންނަށް އެހެން ފާސް އެ ،މީހުން ދޫކުރެވިފައިވާ ފާސް

 ންޓްކަމުގެއެޖެ އޭޖެންޓުންގެ އެ ްގެންބޭނުންކޮށ ފާސް ފަރާތްތަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ

 ަކީއަރައިފޭބުމ އުޅަނދުފަހަރަށް އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު ދަށުގައިވާ

 .މަނާކަމެކެވެ

 

   )ޅ(

 ާރީޚުންތ ދޫކުރި ލައިސަންސް މުއްދަތަކީ ގެ ލައިސަންސް އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .ދުވަހެވެ އަހަރު (އެކެއް) 1 މީލާދީ ފެށިގެން

 

228.

  

 މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ

 

 ލައިސަންސް ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ޚިދުމަތުގެ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި އައުކޮށްދިނުމަށް

.229 )ހ(

  

 އައުކޮށްދިނުން ލައިސަންސް
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 ށްވުރެމަތިންޕޮއިންޓަ 50 އުސޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ފެންވަރުބެލުމަށް

 .ކޮށްދެވޭނެއެވެ އައު ލައިސަންސް އެފަރާތެއްގެ ،ލިބިފައިވާނަމަ

 

 އަހަރީ ފައިވާބަޔާންކޮށް ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ކޮށްދެވޭނީ އައު ލައިސަންސް

 .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފީ

 

   )ށ(

 ޚިދުމަތް ޭދ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް އެ، ހަމަވެއްޖެނަމަ ުމުއްދަތ ލައިސަންސްގެ

 ިސަންސްލައ ދެވޭނީ އަލުން ޚިދުމަތް އެ އަދި .މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ ވަގުތީގޮތުން

 .އާކުރުމުންނެވެ

 

   )ނ(

 ހާލަތްތައް ޭނެބާޠިލުކުރެވ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ އޭޖެންޓުންނަށް އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .މިވަނީއެވެ ްކޮށްފައިބަޔާނ ތިރީގައި

 

.230 )ހ(

  

 ބާޠިލުކުރުމާއި ލައިސަންސް

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ،ތުންފަރާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ؛އެދުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސް

 

1.    

 ފުނިކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .އުވާލުން

 

2.    

 މްސްއިންކަސްޓަ ފެންވަރުބެލުމަށް ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 މުގެލިބު ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓަށްވުރެ 50 ދަށުން އުސޫލުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ފަހަރު (ދޭއް) 2 ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ސަބަބުން

 ؛ރަނގަޅުނުވުން ުފެންވަރ ޚިދުމަތުގެ އެންގުމުންވެސް

 

3.    

 ،ިއްޖެނަމަބާޠިލުކުރެވ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ އޭޖެންޓުންނަށް އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ުވަހުންދ ބާޠިލުކުރި އެލައިސަންސް ،ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް އަލުން އެފަރާތަކަށް

 .ފަހުންނެވެ މަސްދުވަސް (ހަތަރެއް) 04 ފެށިގެން

 

   )ށ(

، ުށެއްކ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 223 ގަވާއިދުގެ މި

 ޮށްފިކަމަށްކ މީހަކު ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރުމުގައި އްކުށެ އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ

 ލައިގައިމައްސަ އެ، ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވިކަމަށް

 ަރީޢަތުންޝ މައްސަލައާމެދު އެ ނުވަތަ ނިމެންދެން ގޮތެއް ބެހޭގޮތުން ދަޢުވާކުރުމާ

 .ވެހިފެހެއްޓޭނެއެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ނިމެންދެން ގޮތެއް

.231 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ވާދޫކުރެވިފައި ވަދެނިކުމެވުމަށް

 ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަ

 ހިފެހެއްޓުން
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 ްތަޙުޤީޤަށ ކަސްޓަމްސްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ނުކުރަން ވާދަޢު ނުވަތަ، ނުވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .އެވެނެދޭންވާ އެފަރާތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ،ނިންމައިފިނަމަ

 

   )ށ(

 ްތަޙުޤީޤަށ ކަސްޓަމްސްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ހުއްދަ

 

   )ނ(

 ތަކާމެދުގޮ ޢަމަލުކުރި ންކަސްޓަމްސްއި ގުޅޭގޮތުން އޭޖެންޓުންނާ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ބަލައިދިނުމަށް އިތުރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ އޭޖެންޓުންގެ

 ސައްކަތްތައްމަ އޭޖެންޓުންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި އެދި

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ބަލަހައްޓާ

.232 )ހ(

  

 ުންހުށަހެޅ މައްސަލަ

 ،ތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް

 

   )ށ(

 ތެރޭގައި ެދުވަހުގ (ނުވަދިހަ) 90 ތާޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދު

 ޝަރުޠުތައް ައިވާބަޔާންކޮށްފ މިގަވާއިދުގައި ފަރާތްތަކުން ކުރާ އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ޝަރުޠު ރުހަމަވާއި މުއްދަތު މިގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ އަލުން ފުރިހަމަކޮށް

 ިނުންޚިދުމަތްދ ފަރާތްތަކަށް ރާކު އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރިހަމަނުކުރެވޭ

 .ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ

 

 

233.

  

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝަރުޠުތައް

 މުއްދަތު ދެވޭ

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

 

 ފަރާތުން ގެއޮޕަރޭޓަރުން ކޫރިއަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ،އޭޖެންޓުންނަކީ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ތުންމިގޮ .އޭޖެންޓުންނެވެ ލޯކަލް ތްތަކުގެއެފަރާ ޙަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖޭގައި

 .ރަންވާނެއެވެރަޖިސްޓަރީކު ކަސްޓަމްސްގައި އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް ޙަރަކާތްތެރިވާ

.234 )ހ(

  

 އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް
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 ގޮތުގައި ުންގެއޭޖެންޓ ކޫރިއަރ ލޯކަލް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ުރަންވާނެއެވެދޫކ ކަސްޓަމްސްއިން ލިޔުމެއް އެކަމުގެ ،ފަރާތްތަކަށް ުރެވޭކ ރަޖިސްޓަރީ

 

   )ށ(

 ުޓީޑިއ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ އޭޖެންޓަކަށް ކޫރިއަރ ލޯކަލް ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ދައްކަންޖެހޭ

 ޮތުގެމަތިންގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި އެއްވަނަ ބައިގެ ވަނަ 9 ާއިދުގެގަވ މި ކުރެވޭނީ

 އިމްޕޯޓް ރޭގައިތެ މީގެ .ވުމަށްފަހުގައެވެ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ހިމެނޭނެއެވެނު މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ދޫކުރެވޭ ނެގުމެއްނެތި ޑިއުޓީ
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 ްޓަމްސްއާއެކުކަސ

 މުޢާމަލާތުކުރުން

 ލޯކަލް ށްކުރުމަ ކްލިއަރ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ެއްޗާތަކ އެފަދަ މީހުންނާއި ފޮނުވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ

 ގައިތިރީ ންގައިމީހު މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅޭގޮތުން

 .ވާންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ޝަރުޠުތައް މީހުންގެ ބޭނުންވާ

 ްސްއަށްކަސްޓަމ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް ކުރުމަށް ކްލިއަރ ތަކެތި

 ފާސްވެ ްކޯހުނ ތަމްރީނު ހިންގާ ެރިންނަށްމެދުވ ކަސްޓަމްސްގެ ،މީހުންނަކީ ފޮނުވާ

 ؛ފަރާތަކަށްވުން ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

 

   )ހ(

 ޝަރީޢަތަށް ެއްމައްސަލައ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އެތަކެތީގެ ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި

 ަނޑައެޅުނުކ އެޙުކުމުން ނުވަތަ ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު( ތިނެއް)03  ަޢާފުކުރެވުނުތާމ އަދަބު

 

   )ށ(

 ެއްމައްސަލައ ޖީނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ޮށްފައިވާނަމަކ ޙުކުމެއް ދިގުމުއްދަތެއްގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ ބާރަ ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަށް

 އަދަބު ކަނޑައެޅުނު މުންއެޙުކު ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް އެޙުކުމް

 .އަހަރުވެފައިވުން( އެކެއް)01  މަޢާފުކުރެވުނުތާ

 

   )ނ(

 ިސަރަޙައްދުތަކުގައ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ލޯކަލް ގޮތުންމި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ކަސްޓަމްސްއިން މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ

 އަހަރަކު ،ައިނުލ އަގަކާ ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ައިގޮތުގ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް)  05

 

.237 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ފާސް ދޫކުރެވޭ މީހުންނަށް
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 ގެއްލިގެން ،ާއިފާހ ހަދާ އިތުރަށް އަދަދަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 ފީ ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ފާހަށް ހަދާ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 .މިވަނީއެވެ އިބަޔާންކޮށްފަ ތިރީގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް
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 އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ޒިންމާ ްޔަތާއިމަސްއޫލިއ

 ުންގުޅޭގޮތ ތަކެއްޗާ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ތުގެމަތިންއެއްގޮތްވާގޮ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

 .ކުރުން

 

  )ހ(

 ވަތަނު ުންޕޯސްޓ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ަހެޅުންހުށ މެނިފެސްޓު އޭޖެންޓް ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ

 

   )ށ(

 ުވަތަނ ހިންގާކަން ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ

 އެކަން ަކަށްއަވަހ ވީއެންމެ އެނގިއްޖެނަމަ އުޅޭކަން ހިންގަން ނުވަތަ ހިންގައިފިކަން

 .އެންގުން ަށްކަސްޓަމްސްއ

 

   )ނ(

 މުވައްޒަފުންގެ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ށްފައިވާފާސްދޫކޮ ކަސްޓަމްސްއިން މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއާއެކު ތެރެއިން

 ފާސް ގެީހެއްމ އެ ނުވަތަ ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން މީހަކު

 3 ގެންފެށި ދުވަހުން އެކަމެއްހިނގާ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ

 ؛ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް)

 

   )ރ(

 ސައްކަތްމަ އޮޅުވާލަން ކަނޑައެޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސާއެކު

 އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް ގޮތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ަކަށްކަމ އެފަދަ ނުވަތަ ކުރުން

 .ނުވާނެއެވެ މަސައްކަތްކޮށްގެން

 

   )ބ(

 ްގުޅޭގޮތުނ މުދަލާ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ުޅުމަށްގ އޮންނަ ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތްތަކާއި ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް ޢަމަލެއް ފޯރާފަދަ އަސަރެއް ނޭދެވޭ

 

   )ޅ(

 ތިރީގައި ،ކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

  7ފެށިގެން ދުވަހުން ބަދަލުވި މަޢުލޫމާތު އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

239.

  

 އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ބަދަލުވުން މަޢުލޫމާތު
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 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ުވަހުގެދ (ހަތެއް)

 

 .ބަދަލުވުން މިލްކުވެރިކަން ކުންފުނީގެ

 

   )ހ(

 .ބަދަލުވުން ނަން ކުންފުނީގެ

 

   )ށ(

 .ބަދަލުވުން އެޑްރެސް ކުންފުނީގެ

 

   )ނ(

 .ެގެންނުވާނެއެވކޮށް ކަމެއް އެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

240.

  

 ކަންތައްތައް ނުވާނެ ކޮށްގެން

 

 ގުޅޭ ާތަކެއްޗ ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތްހޯދާ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ނެތި ހުއްދަ ެވެރިފަރާތުގ މުދަލުގެ ،ރައްކާތެރިވުމާއި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ލިޔުންތަކާއި

 ރޭގައިތެ މީގެ .ހާމަކުރުން ފަރާތަކަށް އެހެން މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކާއި އެފަދަ

 .ނުހިމެނެއެވެ މަޢުލޫމާތުދިނުން ލިޔުންތަކާއި ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ހ(

 ަސައްކަތްމ އޮޅުވާލަން ކަނޑައެޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 ލަފާ ަރާތަށްވެރިފ މުދަލުގެ ގޮތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ަމަކަށްކ އެފަދަ ނުވަތަ ކުރުން

 .ދިނުން

 

   )ށ(

 ުރުމަށްކ ކްލިއަރ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 އެފަދަ ިމީހުންނާއ ފޮނުވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ީހުންމ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ސްގެކަސްޓަމް ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ

 ަށްކަސްޓަމްސްއ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

.241 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ރަޖިސްޓަރީ މީހުން ބޭނުންވާ

 ކުރުން

 ކަސްޓަމްސްގެ، ޔާންކޮށްފައިވާބަ ގައި 21 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛އެދޭފޯމު ހުއްދައަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 

1.    

 ؛ލިޔުން ދިންކަމުގެ ވަޒީފާ އެމުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނިން

 

2.    

 އިވާބަޔާންކޮށްފަ ގައި( ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 236 ގަވާއިދުގެ މި

 ފަރާތުގެ ެހޭކަމާބ ސަރުކާރުގެ ،އެނގޭނެ ންއެމީހެއްގައިފުރިހަމަވާކަ ޝަރުޠުތައް

 ؛ލިޔުން

3.    



141 

 

 

 (ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ ފޮޓޯ) ފޮޓޯ 2 ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ

 

4.    

 ީހެއްގެމ އެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމްބަސީން އެޤައުމެއްގެ ،ބިދޭސީއެއްނަމަ

 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް ނުވަތަ ރިކޯޑު ކުށުގެ

 

5.    

 ުންގުޅޭގޮތ ތަކެއްޗާ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ރކޫރިއަ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 މި މީހަކީ ަޅާހުށަހ އެދި ހުއްދައަށް ވަދެނިކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ާފުރިހަމަވ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 236 ގަވާއިދުގެ

 (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ުންދުވަހ ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،މީހަކަށްވާނަމަ

 .ެަންވާނެއެވދޫކުރ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި މީހަކު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 ،މީހަކަށްވާނަމަާ ފުރިހަމަނުވ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި އެމީހަކީ އަދި

 ގެތެރޭގައިަހުދުވ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

   )ށ(

 ުންގުޅޭގޮތ ތަކެއްޗާ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 އިކަސްޓަމްސްގަ މީހުން ބޭނުންވާ ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ަމަނުވާހ މުއްދަތު މީހާގެ ކޮށްދެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ،ދޫކުރެވޭނީ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 ިދޭސީއެއްނަމަބ އެމީހަކީ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 ކާޑު މިޓްޕާ ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު ޕާމިޓުގެ ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ

 .ގެނައުމުންނެވެ

 

   )ނ(

 ުރުމަށްކ ކްލިއަރ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ަރވިސްސ ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 އެފަދަ ިމީހުންނާއ ފޮނުވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ީހުންމ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ

 ފާސް ާދޫކޮށްފައިވ ންކަސްޓަމްސްއި ،އުޅޭއިރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށްފައި ފެންނަގޮތަށް

 

   )ރ(

 ތާރީޚުން ުރިރަޖިސްޓަރީކ ،ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 .ދުވަހަށެވެ އަހަރު (އެކެއް) 1 މީލާދީ ފެށިގެން

 

242.

  

 މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ

 

 ަޖިސްޓަރީރ ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރީގެ ޭޖެންޓުންގެއ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި އައުކޮށްދިނުމަށް

 ަށްޕޮއިންޓ50  އުސޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ބެލުމަށް ފެންވަރު

 .ވެއައުކޮށްދެވޭނެއެ އިސަންސްލަ އެފަރާތެއްގެ ،ލިބިފައިވާނަމަ ވުރެމަތިން

 

.243 )ހ(

  

 އައުކޮށްދިނުން ރަޖިސްޓަރީ
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 ަރާތަކަށްއެފ،ހަމަވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރީގެ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ޚިދުމަތް އެ އަދި .މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 .މުންނެވެއައުކުރު ރަޖިސްޓަރީ ދެވޭނީ އަލުން

 

   )ށ(

 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ކޮށްދެވޭނީ އައު ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރީފީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

 

   )ނ(

 ީގައިތިރ ހާލަތްތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 .މިވަނީއެވެ ިބަޔާންކޮށްފައ

 

.244 )ހ(

  

 ބާޠިލުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ؛އެދުން ށްބާޠިލުކޮށްދިނުމަ ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތުން އޭޖެންޓްގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

1.    

 .އުވާލުން ިކުންފުނ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭޖެންޓްގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

2.    

 މްސްއިންކަސްޓަ ބެލުމަށް ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ ެއޭޖެންޓުންގ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 މުގެލިބު ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓަށްވުރެ 50 ދަށުން އުސޫލުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ފަހަރު (ދޭއް) 2 ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ސަބަބުން

 ؛ރަނގަޅުނުވުން ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އެންގުމުންވެސް

 

3.    

 އަލުން ަކަށްއެފަރާތ ،ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ްޓުންގެއޭޖެނ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 (ހަތަރެއް) 04 ފެށިގެން ދުވަހުން ބާޠިލުކުރި އެލައިސަންސް ،ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް

 .ފަހުންނެވެ މަސްދުވަސް

 

   )ށ(

، ުށެއްކ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 238 ގަވާއިދުގެ މި

 ޮށްފިކަމަށްކ މީހަކު ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދަށް ގެކަސްޓަމްސް

 ކުރުމުގައި އްކުށެ އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ

 ލައިގައިމައްސަ އެަ، ސާބިތުވެއްޖެނަމ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވިކަމަށް

 ޝަރީޢަތުން މައްސަލައާމެދު އެ ނުވަތަ ،ނިމެންދެން ތެއްގޮ ބެހޭގޮތުން ދަޢުވާކުރުމާ

 .ވެހިފެހެއްޓޭނެއެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ނިމެންދެން ގޮތެއް

 

.245 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ދޫކުރެވިފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް

 ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަ

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ްތަޙުޤީޤަށ ކަސްޓަމްސްގެ ަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިންބ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ނުކުރަން ވާދަޢު ނުވަތަަ، ނުވެއްޖެނަމ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .އެވެދޭންވާނެ އެފަރާތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ،ނިންމައިފިނަމަ

 

   )ށ(
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 ްތަޙުޤީޤަށ ކަސްޓަމްސްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ހުއްދަ

 

   )ނ(

 އެ ަކާމެދުގޮތ ޢަމަލުކުރި ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅޭގޮތުން އޭޖެންޓުންނާ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ަލައިދިނުމަށްބ އިތުރަށް މައްސަލަ އެ ،ެއްވާނަމަމައްސަލައ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން

 ސައްކަތްތައްމަ އޭޖެންޓުންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި އެދި

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ބަލަހައްޓާ

 

.246 )ހ(

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 ،ތައްމައްސަލަ ެޅޭހުށަހ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް

 

   )ށ(

 ތެރޭގައި ެދުވަހުގ (ނުވަދިހަ) 90 ޝާއިޢުކުރާތާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދު

 ިހަމަކޮށްފުރ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ،އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ުޠުޝަރ ހަމަވާއިރު މުއްދަތު މިގޮތުން .ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްގައި

 .ެއެވެހުއްޓާލެވޭނ ޚިދުމަތްދިނުން އޭޖެންޓުންނަށް ކޫރިއަރ ލޯކަލް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ

 

 

 

247.

  

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝަރުޠުތައް

 މުއްދަތު ދެވޭ

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ބެލުން ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ

 

 

 ،ގޮތުން ެބެލުމުގ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި އުނިކުރެވޭނެގޮތް އެޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތާއި ޕޮއިންޓް އޭޖެންޓުންނަށް

 .މިވަނީއެވެ

 

248.

  

 ޕޮއިންޓް ދިނުމާއި ޕޮއިންޓް

 އުނިކުރުން

 ްޓްޕޮއިނ 100 އޭޖެންޓަކަށްވެސް ކޮންމެ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭއިރުުން އޭޖެންޓ

 ުނިކުރެވެމުންއ ޕޮއިންޓް ބަލައި ފެންވަރަށް ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ .ލިބިދެވޭނެއެވެ

 .ދާނެއެވެ

 

   )ހ(
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 ިދުމަތުގެޚ ބެލެވޭނީ ،ދަށްވެއްޖެނަމަ ރެވު އަށް 50 ޕޮއިންޓް ލިބޭ އޭޖެންޓުންނަށް

 .ދަށްކަމުގައެވެ ފެންވަރު

 

   )ށ(

 .ްނެވެއުސޫލުނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އުނިކުރެވޭނީ ޕޮއިންޓް އޭޖެންޓުންގެ

 

   )ނ(

    # މައްސަލަ ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭ

 ގެއޭޖެންޓުން ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  10

 ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ާގެޒިންމ

 ގޮތުގައި ފުރިހަމަ ނުވަތަ ،ސަބަބުން ނުކުރުމުގެ

 އެކަމެއް ސަބަބުން ނުކުރުމުގެ އަދާ ޒިންމާ

 ؛ްއަންގަންޖެހުނ ފަހަރު ދެވަނަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 

1.    

 ނަންބަރުުގައި ވަނަ 1 ގެ (ނ) މާއްދާގެ މި ޕޮއިންޓް 10 ފަހަރަކަށް

 ،އެންގުމަށްފަހު ގޮތުގެމަތިން ވާބަޔާންކޮށްފައި

 ؛އަންގަންޖެހުން ތަކުރާރުކޮށް

2.    

 ފަރާތްތަކާއި ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  10

 ނޭދެވޭ ގުޅުމަށް އޮންނަ ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ

 ކުރިކަން ޢަމަލެއް ފޯރާފަދަ އަސަރެއް

 ،ސާބިތުވުން ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 

3.    

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  10

 މައްސަލައެއް މަދަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނަސޭހަތް ސާބިތުވެ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ދިނުން

 

4.    

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  20

 މައްސަލައެއް މަދަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ،ންާކުރުޖޫރިމަނ ސާބިތުވެ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 

5.    

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  35

 މައްސަލައެއް ޖިނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ސާބިތުވުން ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 

6.    

 ،ވިއްޖެނަމައުނިކުރެ ޕޮއިންޓް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި

 ުވަހުގެތެރޭގައިދ އަހަރު (އެކެއް) 1 މީލާދީ ފެށިގެންް ދުވަހުނ އުނިކުރެވުނު އެޕޮއިންޓް

 ،ަމައިޞްލާޙުކޮށްފިނ ކަމެއް އެ ނުވަތަ ތަކުރާރުނުކޮށްފިނަމަ ކުށެއް އެފަދަ

 .ލިބިދެވޭނެއެވެ އަލުން އެފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވުނު

   )ރ(
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 ބައި ދިހަވަނަ

 

 ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގެ ވެއަރހައުސްއާއި ބޮންޑެޑް

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 

 ހުންނަ ައްކައިނުދ ޑިއުޓީ ތެރެއިން މުދަލުގެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް އަކީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 އެކްސްޕޯޓް ިންރާއްޖެއ ،މުދަލާއި ގެންނަ ވިއްކުމަށް ފިހާރަތަކުގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ ،މުދަލާއި

 ކޮންޓްރޯލުގެ ސްގެކަސްޓަމް ބަހައްޓާމުދާ ްޓަކައިކުރުމަށ އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް

 ދަށުގައި ރޯލުގެކޮންޓް ކަސްޓަމްސްގެ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި ބެހެއްޓުމަށް ދަށުގައި

 .ތަންތަނެވެ ހުންނަ

  

249.

  

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ޝަރުޠުތައް ައިވާބަޔާންކޮށްފ ތިރީގައި ތަނުގައި ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ވާންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ

 

250.

  

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ދިނުމުގައި ކޮށް ރަޖިސްޓަރީ

 މިންގަނޑު ބަލާނެ

 ާމުދ ބަހައްޓާ އެތަނުގައި ތަނަކީ ހެދޭ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ާނެއެވެވާންވ އިތަނެއްކަމުގަ ހަދާފައިވާ ފެންވަރަކަށް ބެހެއްޓޭނެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 

   )ހ(

 ނުގައިބޮޑުމި ތަނުގެ ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ތަންތަނެވެ ހުންނަ އެމް.ބީ.ސީ 25 މަދުވެގެން

 

   )ށ(

 ނަހުން އޮފީސްތައް ކަސްޓަމްސްގެ ހެދޭނީ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 އްގައިޢިމާރާތެ ދިރިއުޅޭ މީހުން ތަނަކީ ހެދޭ މިގޮތުން .ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ

 .ވެގެންނުވާނެއެވެ ތަނަކަށް ހެދިފައިވާ

 

   )ނ(

 ށައިގެންވާވަ އެތެރެއާއި ތަންތަނުގެ ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ޒާމެއްނި ހުންނާނެ އަލިކަން މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ރޭގަނޑު ސަރަޙައްދުގައި

 .ނެއެވެހުންނަންވާ ޤާއިމުކުރެވިފައި

 

   )ރ(

   )ބ( އެތަންތަން އެތެރެއާއި ތަންތަނުގެ ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް
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 ،ހަރުކުރެވި ޓީވީ.ސީ.ސީ މޮނިޓަރކުރެވޭނެހެން ސަރަޙައްދު ވަށައިގެންވާ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި ލިބޭނެގޮތް ކަސްޓަމްސްއަށް އެކްސެސް އެސިސްޓަމުގެ

 

 ާނައިރ ފާރު ވަށައިގެން ،ތަނަކީ ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި ެއަރހައުސްގެވ ބޮންޑެޑް

 ވާނީ ންހުންނަ ްލައިޓްފެނ ހުންނަ ހަރުކުރެވިފައި އެތަނުގައި، ޢިމާރާތެއްނަމަ ހިޔާކޮށްފައިވާ

 ންޑެޑްބޮ. ކުރެވިފައެވެ ބަންދު ތޭރިޖަހައި ދަނގަޑު ގޮތަށް ނުވަދެވޭ މީހަކަށް

 .ދޮރެވެ އެއް ހުންނަންވާނީ ަށްވަދެނިކުމެވުމ ވެއަރހައުސްއަށް

 

   )ޅ(

 ްޑެޑްބޮނ ހަދާ ބެހެއްޓުމަށް ތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ވަކި

 މަށްބެހެއްޓު ތަކެތި އެފަދަ ހުންނަންވާނީ އެތަންތަން ،ވެއަރހައުސްއެއްނަމަ

 .ހެދިފައެވެ މިންގަނޑަކަށް އެކަށީގެންވާ

 

   )ކ(

 ހަދާފައިވާ އިގޮތުގަ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ުސްޖާގައެއްހ ފާސްކުރެވޭނެ ބަލައި މުދާ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އިންވެގެން ތަނާ

 

   )އ(

 ެތަނުގައިއ ނިޒާމެއް އިލެކްޓްރޯނިކް ބެލެހެއްޓޭނެ ސްޓޮކް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ޤާއިމުކުރެވިފައި

 

   )ވ(

 އެއްޗެއް ކޮންމެ ހުއްދަ ބޭރުކުރުން އިންރާއްޖެ އަދި ކުރުމާއި އެތެރެ ރާއްޖެއަށް

 .ެކުރެވިދާނެއެވ ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްއެއް ބޮންޑެޑް ބެހެއްޓުމަށްވެސް

 

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް .251 )ހ(

 މުދާ ދެވޭ ހުއްދަ ބެހެއްޓުމަށް

 ތިރީގައި ،ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 .ކުރެވޭނެއެވެ ކެޓަގަރައިޒް ޮތަށްގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

  )ށ(

 ހިލޭ ޑިއުޓީ ހިންގާ އެފަރާތްތަކުން ،ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ޑިއުޓީ ުރެވޭކ ރަޖިސްޓަރީ ޚާއްޞަކޮށް ބެހެއްޓުމަށް މުދާ ގެންނަ ފިހާރަތަކަށް

 ؛ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ފްރީ

 

1.    

 ކޮމާޝަލްޭ ކުރެވ ރަޖިސްޓަރީ ޚާއްޞަކޮށްް ކުރުމަށ އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއަށް

 ؛ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 

2.    

 ެވޭކުރ ރަޖިސްޓަރީ ޚާއްޞަކޮށް ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއިން

 ؛ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް އެކްސްޕޯޓް

 

3.    

 ބޮންޑެޑް ކުރުމަށް ވިޔަފާރި ތަކެތީގެ އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ާއާއިބަނގުރ

 ހުއްދަ ސަރުކާރުން ބެހެއްޓުމަށް ތަކެތި އެފަދަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ އަރހައުސްވެ

ވަނަ  7މި ސަރަހައްދުތަކުގައި، މި ގަވާއިދުގެ  .ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ ކޮށްފައިވާ

   )ނ(
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( އިން ފެށިގެން )ދ( އާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހމާއްދާގެ )

 ިންގާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.ފުރިހަމަކުރުމަކީ އެ ސަރަހައްދެ ހ

 

 ބަޔާންކޮށްފައި ިތިރީގައ ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބެންޑެޑް

 .މިވަނީއެވެ

 

252.

  

 ޒިންމާ ފަރާތުގެ ހިންގާ

 ؛ްުނހިންގ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 

   )ހ(

 ްދުގައިސަރަޙައ ހިމެނޭ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ނުވަތަ ްހިންގާކަނ ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ގުޅުންހުރި ކަސްޓަމްސްއާ

 އެކަން ަހަކަށްއަވ ވީއެންމެ ،އެނގިއްޖެނަމަ އުޅޭކަން ހިންގަން ނުވަތަ ހިންގައިފިކަން

 .އެންގުން ށްކަސްޓަމްސްއަ

 

   )ށ(

 ފިޔަވައި ުދާމ ދީފައިވާ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްއިން ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ؛ނުވެއްދުން ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް މުދަލެއް އެއްވެސް އިތުރު

 

   )ނ(

 ގުޅޭގޮތުން ަކާމުދަލ އެ ،ފަހުން ދޫކުރެވޭ މުދާ ނުވަތަ ތެރޭގައި ކްލިއަރކުރުމުގެ މުދާ

 މައްސަލައަކާ ރެވޭފާހަގަކު މަޢުލޫމާތަކުން ދީފައިވާ ނުވަތަ ލިޔުންތަކުން ށަހަޅާފައިވާހު

 ންއެކަ ަ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމ ފައިސާއެއް އިތުރަށް މުދަލަށް އެ ގުޅިގެން

 .ެއްކުންދ ފައިސާއެއް އެ ދުވަހުގެތެރޭގައި (ތިރީސް) 30 އަންގާތާ ކަސްޓަމްސްއިން

   )ރ(

 ފާސް ްއިންކަސްޓަމްސ ވަދެނިކުމެވުމަށް ސަރަޙައްދަށް ހިންގާ ްވެއަރހައުސ ބޮންޑެޑް

 އެ ނުވަތަ ،މަނިޔާވެއްޖެނަ ނުވަތަ ،ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން މީހަކު ދޫކޮށްފައިވާ

 ދުވަހުން ގާހިނ އެކަމެއް ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ ފާސް މީހެއްގެ

 ؛ދިނުން ްކަސްޓަމްސްއަށ މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 03 ފެށިގެން

 

   )ބ(

 މެދުވެރިއެއްެ ކަސްޓަމްސްގ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކުރުމަށް މުޢާމަލާތު ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 އެ ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 03 ފެށިގެން ދުވަހުން ބަދަލުވާ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

 ؛ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު

 

   )ޅ(

 ޖެބޭނުންވެއް ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ހުރި ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ފާސްކުރެވޭނެ ބަލައި ހިނދެއްގައި

 

   )ކ(

 ވަކިންވަކި އައިޓަމްތައް އެކި ބަހައްޓަންވާނީ މުދާ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 .ފަސޭހަވާނެގޮތަކަށެވެ ވަދެނިކުމެވުމަށް އަދި ބެލޭނެގޮތަށް

 

   )އ(

   )ވ( ؛ްބެލެހެއްޓުނ ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
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 ބޮންޑެޑް ،މުދާ ގެންނަ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް ބަނދަރުތަކުން އެކި

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެނައުމުގައި ވެއަރހައުސްއަށް

 

   )މ(

 ޢުލޫމާތުމަ މުދަލުގެ ނެރޭ ތަނުން އެ މުދަލާއި ވައްދާ ަށްވެއަރހައުސްއ ބޮންޑެޑް

 ންނުގެއްލޭނެހެ ބިންކާޑު ނުގެނައުމާއި އުނިއިތުރު ބިންކާޑަށް ބަލަހައްޓާ

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 

   )ފ(

 ހަކުންމަ 06 ކޮންމެ ލިސްޓް ސްޓޮކް މުދަލުގެ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ؛ހުށަހެޅުން ަމްސްއަށްކަސްޓ އެއްފަހަރު

 

   )ދ(

 މުދާ ުވަތަނ ނެރުމުގައި މުދާ ނުވަތަ ވެއްދުމުގައި މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ެއްމުދަލ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްލިބި މުދަލަށް ހުރުމުގައި ހުންނަ ބަހައްޓާފައި

 ށްއަވަހަކަ ެވީއެންމ އެކަން ،ނަގައިފިނަމަ ވަގަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ،މަދުވެއްޖެނަމަ

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ތ(

 ،ވެއްޖެނަމަ ހަލާކު ތަނެއް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް އަވަހަކަށް ވީއެންމެ އެކަން

 

   )ލ(

 ހައުސްވެއަރ ބޮންޑެޑް ފަރާތުން އެ ފަރާތުންނާއި ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ބޮންޑެޑް ެސްމުވައްޒަފަކުވ ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް ސަރަޙައްދަށް ހިންގާ

 ަތްތައްބާވ އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި

 ؛ންވިއްކު ނުވަތަ ދިނުން ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 

   )ގ(

 ޔަވައިފި ވެއަރހައުސްތައް ބޮންޑެޑް  ހުންނަ އިސަރަޙައްދުތަކުގަ ކަސްޓަމްސްގެ

 ކޮންމެ ނަހުން ހުޅުވިފައި ވެއަރހައުސްތައް ބޮންޑެޑް ހުންނަ ތަންތަނުގައި އެހެން

 ަސްޓަމްސްގެކ މުވައްޒަފަކާއި ފަރާތުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ވަގުތެއްގައި

 .ހުންނަންވާނެއެވެ އެތަނުގައި އޮފިސަރަކު

 

   )ޏ(

 ފަރާތުގެ ާހިންގ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ދޮރެއްގައި ކޮންމެ ވެއަރހައުސްގެ ްބޮންޑެޑ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ލެވިފައި ތަޅެއް ކަސްޓަމްސްގެ ތަޅަކާއި

 

   )ސ(

 އްޓުމަށްބެހެ މުދާ އެފަދަ ،ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ވަކި

 .ބެހެއްޓުން ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 

   )ޑ(

 ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް .253 ،ކަމަށްވާނަމަ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ބަދަލުވުން މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ
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 މަޢުލޫމާތު އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އެކުންފުންޏެއްގެ

 ސްއަށްކަސްޓަމް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 ފެށިގެން ދުވަހުން ބަދަލުވި

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

 

 .ބަދަލުވުން މިލްކުވެރިކަން ކުންފުނީގެ

 

   )ހ(

 .ބަދަލުވުން ނަން ކުންފުނީގެ

 

   )ށ(

 .ބަދަލުވުން އެޑްރެސް ކުންފުނީގެ

 

   )ނ(

 ،އެކުރަޖިސްޓަރީއާ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ،ބެހެއްޓޭނީ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 .ތަކެއްޗެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 

254.

  

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ތަކެތި ބެހެއްޓޭނެ

 ގައި 36 ުޖަދުވަލ ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ފީ ށްވެއަރހައުސްއަ ބޮންޑެޑް ަހަކުމ ކޮންމެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

 ފީ ގެހައުސް ވެއަރ ބޮންޑެޑް .255 )ހ(

 ދެއްކުން

ކުރިން  ވަނަ ދުވަހުގެ 10ގެ ފީ، ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

ަހުގައި އެމަހުގެ މިމުއްދަތުގެ ފަހުން، އެމ .ނިންމަންވާނެއެވެ ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް

 50/-އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ބަލައިގަނެވޭނީ ފީފީ ދައްކާނަމަ، 

 ްބޮންޑެޑމަސް ނިމޭއިރު،  .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއަކާ ރުފިޔާގެ)ފަންސާސް( 

ގުޅިގެން  އާވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑްގެ ފީ ދައްކާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެއަރހައުސް

 ދެވޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނެދެވޭނެއެވެ. 

   ށ((

 ން އަންނަވާ މުއްދަތުގައި ފީ ދައްކާފައި ނުވާނަމަ، ޖެހިގެގައި )ށ( މާއްދާގެ މި

ޮންމެ ގާ ކމަހުގެ ތެރޭގައި ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ ބުނެވިދިޔަ މަހުގައި އިތުރަށް ހިނ

 .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއަކާ ރުފިޔާގެ )ސަތޭކަ( 100/-ދުވަހެއް ހިމެނޭގޮތުން 

 ނެވޭނީ،ިގައަްކާފައިނުވާނަމަ، ތިންވަނަމަހުގައި ފީ ބަލމިމުއްދަތުގައިވެސް ފީ ދައ

 އިސްވެދެންނެވި މުއްދަތުގައި ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހެއް ހިމެނޭގޮތުން، ފީ

 ރުފިޔާގެަންސާސް( ފ)ސަތޭކަ  150/-ދެއްކުމާހަމައަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

  .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއަކާ

 

   )ނ(

ުވަސް )ތިނެއް( މަސްދ 3ދައްކާތާ މީލާދީގޮތުން ގެ ފީ ނުވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 މުގެހިންގު ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށްަ، ނަމވެއްޖެ

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ

 

   )ރ(

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް .256 ކުރަންވާނީ މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް



150 

 

 ބަދަލުގައި ވެރިފަރާތުގެ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން އަދި .ާތުންނެވެވެރިފަރ މުދަލުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި އެއްވަނަ ބައިގެ ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޢައްޔަން މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުގެމަތިން

 

 ގުޅޭގޮތުން ުދަލާމ ހުންނަ

 މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ

 ކުރުން

 10 ޫކުރެވޭތާދ ރަޖިސްޓަރީ ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ކަސްޓަމްސްގައި

 ބޮންޑު (އެކެއް) 01 މަދުވެގެން ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ދިހައެއް)

 އަރހައުސްއަށްވެ ބޮންޑެޑް .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސްއަށްކަސްޓަމް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކީޕަރު

 ރަޖިސްޓަރީ ކީޕަރަކު ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގައި ،ދެވޭނީ ހުއްދަ ވެއްދުމުގެ މުދާ

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް .257

 ހަމަޖެއްސުން ކީޕަރުން ބޮންޑު

 ށްފައިވާބަޔާންކޮ ތިރީގައި ،ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ކީޕަރުންގެ ބޮންޑު

 .މީހުންނެވެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް

 

 ރަޖިސްޓަރީ ބޮންޑުކީޕަރުން .258 )ހ(

 މިންގަނޑު ބަލާނެ ކުރުމުގައި

 ؛އެނގުން ލިޔެކިޔަން ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން

 

1.    

 އެއްއްސަލަމަ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އެތަކެތީގެ ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި

 އެ ުވަތަނ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒްކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ޝަރީޢަތަށް

 ރުއަހަ (ތިނެއް) 03 މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު ކަނޑައެޅުނު ޙުކުމުން

 ؛ވެފައިވުން

 

2.    

 އްސަލައެއްމަ ޖީނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުމެއްޙު ދިގުމުއްދަތެއްގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ ބާރަ ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަށް

 ުމުންއެޙުކ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒްކޮށް ޙުކުމް އެ ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 ؛ންވެފައިވު އަހަރު (އެކެއް) 01 މާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު ކަނޑައެޅުނު

3.    

 ށްމީހުންނަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި ކީޕަރުންގެ ބޮންޑު

 ހިންގާ ސްވެއަރހައު ބޮންޑެޑް މިގޮތުން .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ްޓަމްސްއިންކަސ

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް) 05 އަހަރަކު ،އަގަކާނުލައި ފަރާތަކަށް

 

   )ށ(

 ،ހާއިފާ ހަދާ އިތުރަށް އަދަދަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ށ( މާއްދާގެ މި

 ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ފާހަށް ާހަދ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ނ(

 ބޮންޑެޑް ވާކުރެވިފައި ރަޖިސްޓަރީ ނަމުގައި ފަރާތުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ްބޮންޑެޑ ،ބެލުމަށްފަހު އަދަދަށް މުދަލުގެ ހުރި ތަނުގައި އަދަދާއި ވެއަރހައުސްގެ

 .ދެވޭނެއެވެ އިތުރުކޮށް ކީޕަރުން ބޮންޑު ވެއަރހައުސްއަށް

 

   )ރ(
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 ޮށްފައިވާބަޔާންކ ތިރީގައި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކީޕަރުން ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

 ރަޖިސްޓަރީ ކީޕަރުން ބޮންޑު .259 )ހ(

 ހުށަހެޅުން ކުރުމަށް

 ންކީޕަރު ބޮންޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 22 ޖަދުވަލު ުގެގަވާއިދ މި

 ؛ފޯމު އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 

1.    

 ؛ލިޔުން ދިންކަމުގެ ވަޒީފާ އެމުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނިން

 

2.    

 ނަވަ 3 ނަންބަރާއި ވަނަ 2 ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 258 ގަވާއިދުގެ މި

 ައިކިބައިގ މީހެއްގެ އެ ތައްޝަރުޠު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުުގައި

 ؛ލިޔުން ފަރާތުގެ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،އެނގޭނެ ފުރިހަމަވާކަން

 

3.    

 ؛(ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ ފޮޓޯ) ފޮޓޯ 2 ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ

 

4.    

 މީހެއްގެ އެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމްބަސީން އެޤައުމެއްގެ ،ބިދޭސީއެއްނަމަ

 ؛ރިޕޯޓް ސްޕޮލި ނުވަތަ ރިކޯޑު ކުށުގެ

 

5.    

 ގަވާއިދުގެ މި މީހަކީ ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ބޮންޑްކީޕަރުގެ

 ،މީހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 259

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 އެމީހަކީ އަދި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި މީހަކު އެ

 ،މީހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި

 ދުވަހުގެތެރޭގައި (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ރާތަށްފަ ހުށަހެޅި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 

   )ށ(

 ރަޖިސްޓަރީ ކީޕަރުން ބޮންޑު މަތީން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ،ދޫކުރެވޭނީް ފާސ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް

 ކާޑު ަންގައިދޭއ ިތެއްކަންދިވެހިރައްޔ ހަމަނުވާ މުއްދަތު މީހާގެ ކޮށްދެވޭ ރަޖިސްޓަރީ

 ވާރކް ަމަނުވާހ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެމީހަކީ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު ޕާމިޓުގެ

 

   )ނ(

 ްއިންކަސްޓަމްސ ،އުޅޭއިރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،ބޮންޑުކީޕަރުން

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށްފައި ފެންނަގޮތަށް ފާސް ވާދޫކޮށްފައި

 

   )ރ(

 މުދާ އެތަންތަނަށް ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ތިރީގައި ދެވޭނީ ހުއްދަ ކުރުމުގެ އިމްޕޯޓް މުދާ އެތަންތަނުން ،ވެއްދުމާއި

 ފަރާތުން ހިންގާ ައުސްވެއަރހ ބޮންޑެޑް ،ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް .260 )ހ(

 ތަނުން އެ ވެއްދުމާއި، މުދާ

 ހުއްދަ ކުރުމުގެ އިމްޕޯޓް މުދާ
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 .ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ

 

 ދިނުން

 ފަރާތަށް ހިންގާ ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ެއަރހައުސްގެވ ބޮންޑެޑް ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ ް(ފަހެއ) 05 ހަވާލުކުރެވޭތާ ރަޖިސްޓަރީ

 6 އިޒުސަ ،ބޯލްޑުކޮށް އަކުރު ،ބޭރުގައި ތަނުގެ ކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި

 ބަރާއިނަން ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ވާވަރަށް އިންޗިއަށް (ހައެއް)

 ޔެލި އިނގިރޭސިބަހުން ދިވެހިބަހުންނާއި ނަން ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ހަރުކުރަންވާނެއެވެ

  

   )ށ(

 ކުރިން ގެގެނައުމު ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 މުދާ ނަމުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ެއެވެހުށަހަޅަންވާނ ކަސްޓަމްސްއަށް ނެގުމަށްފަހު ހުއްދަ ކުރުމުގެ އިމްޕޯޓް

 

   )ނ(

 ބޮންޑެޑް ބަހައްޓާ ތަކެތި އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި

 ެއްދުމުގެވ މުދާ ވެއަރހައުސްތަކަށް ބޮންޑެޑް އެ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް ވެއަރހައުސްތައް

 މިނިސްޓްރީ ަހުއްދ ވިއްކުމުގެ ކުރުމާއި އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެފަދަ ،ކުރިން

 .ޅަންވާނެއެވެހުށަހަ ކަސްޓަމްސްއަށް ނެގުމަށްފަހު ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް

 

   )ރ(

 ންމެހައިއެ މުދަލުގެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ބެހެއްޓުމަށް ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 .ުރެވިފައެވެކ ކޮންސައިން ނަމުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ހުންނަންވާނީ ލިޔުންތައް

 

 އުސްއަށްވެއަރހަ ބޮންޑެޑް .261 )ހ(

 ވެއްދުން މުދާ

 ައިނަމުގ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ވެއްދޭނީ މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ސްގައިކަސްޓަމް ،ނަގައި ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ރަޖިސްޓަރީ

 

   )ށ(

 ންޑެޑްބޮ އޮފިސަރަކާއި ްގެކަސްޓަމްސ ވެއްދޭނީ މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ިމާވޭތޯދ މުދަލާއި ޑިކްލަރޭޝަނާއި ހާޒިރުގައި ކީޕަރެއްގެ ބޮންޑު ވެއަރހައުސްގެ

 .ފަހުގައެވެ ޗެކުކުރުމަށް

 

   )ނ(

 ޮންޑެޑްބ  ލިޔެ ބިންކާޑުގައި މުދަލެއް ހުރިހާ ވައްދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 .ވެބަލަހައްޓަންވާނެއެ ށްއަޕްޑޭޓްކޮ ސްޓޮކް ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް

 

   )ރ(

 ލިޔުންތައް ައިވާބަޔާންކޮށްފ ތިރީގައި ވެއްދުމަށްޓަކައި މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ބ(

    .1 ؛ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް

    .2 ؛އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ ،ފާސްކޮށްފައިވާ އަގު
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 ؛ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް ނުވަތަ ބިލް އެއަރވޭ މުދަލުގެ

 

3.    

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގ މުދަލުގެ

 

4.    

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރީ މުދަލުގެ

 

5.    

 ތެރޭގައި ުގެމުދަލ ގެންނަ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް ބަނދަރުތަކުން އެކި

 ނުވަތަ ފުޅި ްނަހުނ ލީކުވެފައި ނުވަތަ ނުވަތަހަލާކުވެފައި ތަޅައިގެންގޮސްފައި ،ހިމެނޭ

 ަނދަރުގައިބ ،ތަކެއްޗަކީ މަދުވާ ލިޔުންތަކަށްވުރެ ހުށަހަޅާ ،ތަކެއްޗާއި ފަދަ ދަޅު

 ބެލުމުގެ ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ ބަނދަރުގައި ނުވަތަ ހުއްޓާ

 ަވާލުވެފައިވާހ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ އެ ބަޔާންކޮށް ކަމެއްކަން ދިމާވި ހުއްޓާ ދަށުގައި

 ަށްކަސްޓަމްސްއ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ލިޔުމެއް ފަރާތުގެ

 ހިންގާ ުސްވެއަރހައ ބޮންޑެޑް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަށް އެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދައްކާކަށް ފަރާތުން

 

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް .262 )ހ(

 މުދަލުގެ ގެންނަ ވެއްދުމަށް

 ފާހަގަކުރެވުން އުނިއިތުރު

 ެއްޗަކަށްއ އެ ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ ލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ސްއަށްމްކަސްޓަ ތެރޭގައި މުދަލުގެ ގެންނަ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

  ައިބައިގ ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މި އެފަރާތް ،ހުރިނަމަ މުދާ ޑިކްލެއަރނުކުރާ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ނ(

 ތިރީގައި ދޫކުރެވޭނީ މުދާ ހުންނަ ވައްދާފައި ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 .ބޭނުންތަކަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ވެއަރހައުސްގައި ެޑްބޮންޑ .263 )ހ(

 ދޫކުރުން މުދާ ހުންނަ

 ؛ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް

 

1.    

 ؛އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް-ރީ ނުވަތަ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން

 

2.    

 ؛ފޮނުވާލުމަށް އަނބުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވި މުދާ

 

3.    

 ؛ގެންދިއުމަށް ފިހާރަތަކަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 

4.    

 ؛ގެންދިއުމަށް އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮތުގައި ުގެޝިޕްސްޓޯރ

 

5.    
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 ްވެއަރހައުސްއަށ ބޮންޑެޑް އަނެއް ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް އެއް

 ؛ބަދަލުކުރުމަށް

 

6.    

 ާމުދ ސަބަބުން ހަލާކުވުމުގެ ނުވަތަ ސަބަބުން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު

 .ނައްތާލުމަށް

 

7.    

 ތަކެތި ކުލެވޭއެ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ނގުރަލާއިބަ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ގެނައުމާއި ެތިތަކ އެފަދަ ނަމުގައި އެފަރާތެއްގެ ދޫކުރާނީ ފަރާތްތަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް

 ެގުމަށްފަހުނ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ހުއްދަ ބޭނުންކުރުމުގެ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 ންޑެޑްބޮ އޮފިސަރަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ ނެރެވޭނީ މުދާ ވެއަރހައުސްއިން ްބޮންޑެޑ

 ިމާވޭތޯދ މުދަލާއި ޑިކްލަރޭޝަނާއި ހާޒިރުގައި ކީޕަރެއްގެ ބޮންޑު ވެއަރހައުސްގެ

 .ފަހުގައެވެ ޗެކުކުރުމަށް

 

   )ނ(

 ްޑެޑްބޮނ ލިޔެ ބިންކާޑުގައި މުދަލެއް ހުރިހާ ނެރޭ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް

 .ވެބަލަހައްޓަންވާނެއެ އަޕްޑޭޓްކޮށް ސްޓޮކް ފަރާތުން ހިންގާ އުސްވެއަރހަ

 

   )ރ(

 ފައިވާބަޔާންކޮށް ތިރީގައި ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް މުދާ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

 (ހ)

 

 އިމްޕޯޓްކުރުން މުދާ .264

 ؛ޭޝަންޑިކްލަރ ގުޑްސް ާންކޮށްފައިވާބަޔ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

1.    

 ؛ހުއްދަ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ މުދާ

 

2.    

 ް.އިންވޮއިސ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓާރމުން އެފް.އައި.ސީ އަގު މުދަލުގެ

 

3.    

 ަކެތިތ އެފަދަ ،ތަކެތިނަމަ އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި

 ޮޕްމަންޓުންޑިވެލ އިކޮނޮމިކް އޮފް ޓްރީމިނިސް ވިއްކުމަށް ކުރުމާއި އިމްޕޯޓް

 .ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ

 

4.    

 ންއުސޫލު ކުރާ އިމްޕޯރޓް މުދާ ދޫކުރެވެނީ މުދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޓޫރިސްޓް

 މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް ފާރާތްތަކަށްވެސް އެފަދަ ،ކަމަށްވާތީ

 .ުމުންނެވެހުށަހެޅ ލިޔުންތައް ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ދޫކުރެވޭނީ

 

   (ށ)

ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި 

އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތަށް އެތަކެތި ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ތަކެތި 

   (ނ)
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 ގަޑިއިރުގެ ް(ދޭއ ހަތްދިހަ) 72 ދޫކުރާތާ ތަކެތި އެ ކަސްޓަމްސްއިންލިބުނުކަން، 

 އަދި  .ވާނެއެވެއަންގަން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ލިބެންވީ ތަކެތި އެ ،ތެރޭގައި

 ހަތްދިހަ) 72 ް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ނުލިބޭނަމަ ދޭއ ހަތްދިހަ)  72

)އެކެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  01ް( ގަޑިއިރު ހަމަވާ ވަގުތުން ފެށިގެން ދޭއ

 ުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދ

 

ހާއި ރުމަކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އޫ

 ް(ދޭއ ްދިހަހަތ) 72 އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތަށް އެ ތަކެތި ލިބުނީ

)އެކެއް(  01ޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ތަކެތި ލިބފަހުން ގަޑިއިރު

ް ސްއަށތެރޭގައި ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްގަޑިއިރުގެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

   (ރ)

އެ ތަކެތި  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި)ނ( އާއި )ރ(  މާއްދާގެ މި

ން ވެގެވެސް ހާލަތެއް ދިމާލިބެންވީ ފަރާތަށް ޔަކެތި ނުލިބޭނަމަ، ނުވަތަ އެއް

 ތްނަމަ،ް ނެކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގޭނެގޮތެއ

( ގަޑިއިރު )ހަތްދިހަ ދޭއް  72ކަސްޓަމްސްއިން އެ މުދާ ދޫކުރި ވަގުތުން ފެށިގެން 

ްގަން އަނ ހަމަވުމުގެ ކުރިން އީމެއިލުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން

 ވާނެއެވެ. 

 

   (ބ)

ެރޭގައި އެ ތމުއްދަތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ނ( އާއި )ރ( އާއި )ބ( ގައި މާއްދާގެ މި

ަ، އެ ިނަމތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތުން، އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަނާޅައިފ

ރެވޭނެއެވެ. )ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާއިންް ޖޫރިމަނާ ކު 10،000ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތް /

 135/-އެ މުއްދަތަށްފަހު އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެއިރަކަށްް  އަދި

ނާ ރިމަ)އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް( ރުފިޔާއިން އެ ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތް ޖޫ

 ަށެވެ.ގަޑިއިރ 666ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ޖޫރިމަނާ އެންމެ ގިނައިން ނެގޭނީ 

 

   )ޅ(

ުލޫމާތު ާ ގޮތުގެމަތިން އެ މަޢްކޮށްފައިވބަޔާނ )ނ( އާއި )ރ( ގައި މާއްދާގެ މި

ްޗާއި ަކެއތކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ 

 ުތއެ މަޢުލޫމާ އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތީގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމައިދެވޭނީ،

 ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

   )ކ(

ަކެތި ވޭ ތއެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ

 500/-ދޫކުރި ގޭޓްފާސް ގެއްލިއްޖެނަމަ، އަލުން ގޭޓްފާސް ހަދައިދެވޭނީ 

 )ފަސްސަތޭކަ( ރޫފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ.

 

   )އ(

 ްކުރުމަށ ޓްއެކްސްޕޯ-ރީ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް

 .އެވެހުށަހަޅަންވާނެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

 ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުން މުދާ .265 )ހ(

 އެކްސްޕޯޓްކުރުން-ރީ
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 ؛ޭޝަންޑިކްލަރ ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

1.    

 ؛ހުއްދަ ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް

 

2.    

 ؛އިންވޮއިސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓާރމުން ބީ.އޯ.އެފް ަގުއ މުދަލުގެ

 

3.    

 ްޓްރީމިނިސ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯރޓް މުދާ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް މުދާ

 .ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް

 

4.    

 ރާތަށްފަ ފޮނުވި މުދާ އެ ،މުދަލެއް ވައްދާފައިހުރި ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ހަޅައިހުށަ ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ފޮނުވާލެވޭނީ އަނބުރާ

 ިންވެއަރހައުސްއ ބޮންޑެޑް މުދާ މިފަދަ .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ަޅަންވާނެއެވެހުށަހ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ނެރުމަށްވެސް

 

   )ށ(

 ގައިތިރީ ގެންދިއުމަށް މުދާ ފިހާރަތަކަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ ހައުސްއިންވެއަރ ބޮންޑެޑް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

266.

  

 މުދާ ފިހާރަތަކަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ގެންދިއުން

 ؛ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

   )ހ(

 ަދާފައިވާހ ގެންދިއުމަށް މުދާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ ވެއަރހައުސްއިން ެޑްބޮންޑ

 ؛އޯޑަރ ޕާޗޭސް

 

   )ށ(

 ބޮންޑެޑް ިގޮތުގައ ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ައްލިޔުންތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ގެންދިއުމަށް މުދާ ވެއަރހައުސްއިން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ްކަސްޓަމްސްއަށ

 

 ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް .267 )ހ(

 ދޫކުރުން މުދާ

 ؛ޭޝަންޑިކްލަރ ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

1.    

 ް.އިންވޮއިސ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓާރމުން އެފް.އައި.ސީ އަގު މުދަލުގެ

 

2.    

 ަކެތިތ އެފަދަ ،ތަކެތިނަމަ ލެވޭއެކު އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި

 ޮޕްމަންޓުންޑިވެލ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވިއްކުމަށް ކުރުމާއި އިމްޕޯޓް

 .ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ

 

3.    

 4 އިގެބަ އެއްވަނަ ގަވާއިދުގެ މި ދޫކުރެވޭނީ ތަކެތި ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ވަނަ

   )ށ(
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 ތިރީގައި ވޭނީބަދަލުކުރެ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް އަނެއް ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް އެއް

 .ގޮތެގެމަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ އުސޫލާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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 ކުރުން ބަދަލު މުދާ

 ހުންނަ ައިކޮށްފ ރަޖިސްޓަރީ ނަމުގައި އެއްފަރާތެއްގެ ،ކުރެވޭނީ ޓްރާންސްފަރ މުދާ

 ްއަކަށްވެއަރހައުސ ބޮންޑެޑް ކޮމާޝަލް ވެއަރހައުސްއަކުން ބޮންޑެޑް ފްރީ ޓީޑިއު

 ބޮންޑެޑް ފްރީ ޑިއުޓީ ވެއަރހައުސްއަކުން ބޮންޑެޑް ކޮމާޝަލް ނުވަތަ

 .ވެއަރހައުސްއަކަށެވެ

 

   )ހ(

 ެޑްބޮންޑ ފްރީ ޑިއުޓީ ހުންނަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ނަމުގައި އެއްފަރާތެއްގެ

 ބޮންޑެޑް ކޮމާޝަލް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ަރާތުގެއެފ ވެއަރހައުސްއަކުން

 ިމްޕޯޓްކުރުންއ ރާއްޖެއަށް މުދަލަކީ އެ ،ކުރިނަމަވެސް ބަދަލު މުދާ ވެއަރހައުސްއަކަށް

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ މުދަލެއްނަމަ މަނާ

 

   )ށ(

 އަނބުރާ ރެސަބަބަކާހު އެއްވެސް ުދާމ ހުންނަ ވައްދާފައި ފިހާރަތަކަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 .ނުވެއްދޭނެއެވެ ވެއަރހައުސްއަކަށް ބޮންޑެޑް

 

   )ނ(

 ތިރީގައި ކުރުމަށް ޓްރާންސްފަރ މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ރ(

 ؛ޭޝަންޑިކްލަރ ގުޑްސް ާންކޮށްފައިވާބަޔ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

1.    

 .އިންވޮއިސް މުދަލުގެ

 

2.    

 ހަލާކުވުމުގެ ނުވަތަ ސަބަބުން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 .ތުގެމަތިންނެވެގޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި ނައްތާލެވޭނީ ސަބަބުން

 

269.

  

 ނުވަތަ ހަމަވުމުން ްދަތުމުއ

 ނައްތާލުން މުދާ ހަލާކުވާ

 ގެމުދަލު ދައްކަންވާނީ ޑިއުޓީ މުދަލުގެ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ހިންގާ ސްވެއަރހައު ބޮންޑެޑް .މެދުވެރިންނެވެ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން

 ސްލައިސަން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތަކީ

 މުދަލުގެ ނަހުން ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް އެފަރާތަކަށް ،ފަރާތެއްނަމަ ލިބިފައިވާ

 .ދެއްކޭނެއެވެ ޑިއުޓީ

 

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް .270 )ހ(

 ޑިއުޓީ މުދަލަށް ހުންނަ

 ދެއްކުން

 ތަނުން އެ ނުވަތަ ވެއްދުމުގައި އެތަނަށް މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ނުވަތަ ލިބި ގެއްލުމެއް މުދަލަށް ހުރުމުގައި ހުންނަ އެތަނުގައި ނުވަތަ ެރުމުގައިނ

 ވަގަށް މުދާ އެ ނުވަތަ ،މަދުވެއްޖެނަމަ މުދާ އެ ނުވަތަ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ

   )ށ(
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 ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް މުދަލަށް އެ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ނަގައިފިނަމަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

 ބަލާ ންކަސްޓަމްސްއި ،ފަހުން ދޫކުރެވޭ މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ންޑެޑްބޮ

 އެ ސްގޮތަކުންވެ އެނޫން ނުވަތަ މަދުވެގެން ސްޓޮކް މުދަލުގެ އެ ބެލުންތަކުން

 ފައިސާ އެ ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ޑިއުޓީ އިތުރަށް މުދަލަކަށް

 ތެރޭ ހުގެދުވަ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ދެއްކުމަށް

 ައިދައްކ ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ އެ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ބަލާ ންކަސްޓަމްސްއި ،ފަހުން ދޫކުރެވޭ މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ،ުރެވިއްޖެނަމަފާހަގަކ ނެގިފައިވާކަމަށް ީޑިއުޓ އިތުރަށް މުދަލަކަށް އެ ބެލުންތަކުން

 އިތުރަށް ަށްމުދަލ އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 7 މިގަވާއިދުގެ

 .ރިފަންޑްކޮށްދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ޑިއުޓީ ނެގިފައިވާ

 

   )ރ(

 ދޫކުރެވުމުގެް އައިޓަމެއ ތަފާތު ،ދޫކުރުމުގައި މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ސްޓޮކް ެމުދަލުގ އެ ،އިތުރުވެއްޖެނަމަ ސްޓޮކް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ސަބަބުން

 މި ،ރަންޖެހޭފުރިހަމަކު ވައްދާމުދަލަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް ،ޗެކުކޮށް އަލުން

 ،ްމުމަށްފަހުނިނ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ

 .ހަމަކުރަންވާނެއެވެ ސްޓޮކް

 

   )ބ(

 ކަމަށް ުވާއިތުރ ސްޓޮކް މުދަލެއްގެ ،ވައްދާފަހުން މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ވެއްދި ންއެންމެފަހު މުދަލެއް އެ ،ކުރެވިއްޖެނަމަ ފާހަގަ ދިމާނުވާކަމަށް ނުވަތަ

 ްއަލުނ ސްޓޮކް މުޅި މުދަލުގެ އެ ދިމާވޭތޯ މުދަލާ ޑިކްލަރޭޝަނާއި ގުޑްސް

 .ުކުރަންވާނެއެވެޗެކ

 

   )ޅ(

 (އެކެއް) 1 ނުނެރެ ތަނުން އެ ،މުދަލެއް އެއްވެސް ވައްދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 .ާނެއެވެދައްކަންވ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް މުދަލަށް އެ ،ހަމަވެއްޖެނަމަ ދުވަސް އަހަރު

 

   )ކ(

 ގައިްވެއަރހައުސ ބޮންޑެޑް ސަބަބުން ހާލަތެއްގެ ޚާއްޞަ ނުފޯރާ ބާރު އިންސާނީ

 އެ ފަރާތުންާ ހިންގ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް މުދަލަށް ހުންނަ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދައްކާކަށް ޑިއުޓީ މުދަލަށް

 

   )އ(
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 ފަރާތާ ކޮށްދެވޭރަޖިސްޓަރީ އެތަން ،ވެރިފަރާތާއި ތަނުގެ ހަދާފައިހުންނަ ބޮންޑެޑްވެއރހައުސް

 އެފަދަ އަދި.ނޯންނާނެއެވެ ދައުރެއް ކަސްޓަމްސްގެ ގައިމައްސަލައެއް އެއްވެސް ޖެހޭ ދެމެދު

 ނުވަތަ މުދާ ްނަބަހައްޓާފައިހުނ ވެއަރހައުސްއެއްގައި ބޮންޑެޑް އެ ސަބަބުން މައްސަލައެއްގެ

 މުދަލަށް ެއ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ މުދާ  ގެންދާ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ހިންގާ ަރހައުސްވެއ ބޮންޑެޑް އެ ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ށްމުދަލަ އެ ،ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ފަރާތުން

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް .271

 ތަނުގެ ހަދާފައިހުރި

 އެތަން ވެރިފަރާތާއި،

 ފަރާތާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ

 މައްސަލަޖެހުން ދެމެދު

  އިރަލާބަނގު، ްުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ގެންގުޅ

ަވާލުވާން ތަކެއްޗާ ހ އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއިބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި 

ެ އެވޭނީ، ކުރ ކަސްޓަމްސްއަށް ނާދެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ތަކެތި ގެންދިއުމަށް ހަވާލު

 ާފައިވާަންގތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް އެ ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް އ

 ަކަށެވެ.ފަރާތ

 ވެއަރހައުސްތަކުން ބޮންޑެޑް .272 )ހ(

 އޫރުމަސް ބަނގުރަލާއި

 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ

 ހަވާލުވާ ގެންދިއުމަށް

 ޒިންމާ ފަރާތްތަކުގެ

 ބަނގުރަލާއި ގެންދާ ފަރާތްތަކަށްބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ 

ަކެތި ތތަކެތި އެ  އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއިބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ފަރާތްތަކުން ހަވާލުވާ ގެންދިއުމަށް ތަންތަނަށް ގެންދަންޖެހޭ

 .ކެވެކުށެ ކުރުމަކީ ކަންތައްތައް

 

   )ށ(

ތަން  ޖެހޭާއާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ގެންދަންބަނގުރ

ދާ ަ މުް؛ )އެހެން ނަމަވެސް އެ ފަދފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިޔުނ

ު ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަޔާއެކ

  .(ޅައެވެް ނާއެހެންތަނަކަށް ވަގުތީގޮތުން ކައިރިކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއ

 

1.    

 ަވާއިދާގ ޤާނޫނާއި ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި

 ؛ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުން ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ޚިލާފަށް

 

2.    

ކަށް ނަތަ ގެންދަންޖެހޭ ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި

 ،ްޖެނަމަމެދުވެރިވެއ ހާލަތެއް ި އިންސާނީ ބާރު ނުފޯރާފަދަ ޚާއްސަގެންދިއުމުގައ

ކަށް ްދަކުރާ ތަނަކަސްޓަމްސްއިން ހުއ ތަކެތި އެ ހުއްދައާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ

  ެ.ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވ އުޅަނދަކަށް އެހެން ނުވަތަެ. ގެންދެވިދާނެއެވ

 

   )ނ(

 ވަތަނު ތަނެއް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްއެއްގެ ބޮންޑެޑް

 ދިނުމަށްފަހު ެއްމުއްދަތ މަރާމާތުކުރުމަށް ތަނެއް އެ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ކޮންޓެއިނާއެއް

 .ވާނެއެވެއަންގަން ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް ހިންގާ ވެއަރހައުސް ޮންޑެޑްބ އެކަން

 

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް .273 )ހ(

 މަރާމާތުކުރަންޖެހުން ހަލާކުވެ

 ންޓެއިނަރުގެކޮ ނުވަތަ ތަން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ކަންކަން ދަފަ ފޫވެއްޓުން ހަލާކުވެ ކޮންޓެއިނަރ ތަޅުނުލެވުމާއި ހަލާކުވެ ދޮރުފަތް

 .ހަލާކުވުންކަމުގައެވެ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ބެލެވޭނީ

   )ށ(



160 

 

 

 ،ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރުމަށް މަރާމާތު ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ސަބަބު ޖެހުނުދިމާވާން އެގޮތަށް ،ނުނިމިއްޖެނަމަ މަރާމާތުކޮށް ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

  3ގިނަވެގެން މަރާމާތުކުރުމަށް ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ބެލުމަށްފަހު ްޓަމްސްއިންކަސ

 މަރާމާތުކޮށް ިތެރޭގައ މިމުއްދަތުގެ .ދެވިދާނެއެވެ މުއްދަތެއް މަސްދުވަހުގެ (ތިނެއް)

 .ެވޭނެއެވެމެދުކަނޑާލ ދިނުން ޚިދުމަތް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް ،ނުނިމިއްޖެނަމަ

 

   )ނ(

 ރޝިޕްއޯނަ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް އެ ފަރާތުން ހިންގާ އަރހައުސްވެ ބޮންޑެޑް

 މި ފަރާތް ރެވޭބަދަލުކު އޯނަރޝިޕް ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބަދަލުކުރަން ފަރާތަކަށް އެހެން

 ްގައިކަސްޓަމްސ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެ

 ،ޅާއިރުހުށަހަ އެދި ކުރުމަށް ިސްޓަރީރަޖ މިގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ

  .ަންވާނެއެވެހުށަހަޅ ލިޔުމެއް ފަރާތުގެ ހިންގި ވެއަރހައުސްއެއް ބޮންޑެޑް އެ ކުރިން

 

 ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް .274 )ހ(

 ބަދަލުކުރުން އޯނަރޝިޕް

 ބޮންޑެޑް އެ ކުރިން ،ބަދަލުކުރެވޭނީ އޯނަރޝިޕް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ުދަލުގެމ ހުރި ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް ނަމުގައި ފަރާތުގެ ންގިހި ވެއަރހައުސް

 މުދަލެއް ްވެސްއެއ ،ޗެކުކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން ހާޒިރުގައި ވެރިފަރާތުގެ ސްޓޮކް

  .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ޑިއުޓީ މުދަލަކަށް އެ މަދުވާނަމަ

 

   )ށ(

 ހެޅުމުގެހުށަ ަސްޓަމްސްއަށްކ ބަދަލުކުރުމަށް އޯނަރޝިޕް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ހަލާކުވެފައިި މުދަލާއ ހުންނަ ހަމަވެފައި މުއްދަތު ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑްް، ކުރިނ

 ވާބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި ވަނަ 269 ގަވާއިދުގެ މި މުދަލާމެދު ހުންނަ

 ފަރާތުން ހިންގި ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް އެ ކުރިން ،ގޮތުގެމަތިން

 .ެވެޢަމަލުކުރަންވާނެއ

 

   )ނ(

 ހައުސްގެވެއަރ ބޮންޑެޑް ،ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އޯނަރޝިޕް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 އަށްވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް މަހު ބަދަލުވާ އޯނަރޝިޕް ،ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ

  .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެމަހުގެފީ ،އޮވެއްޖެނަމަ ނުދައްކައި ފީ ދައްކަންޖެހޭ

 

   )ރ(

 ބޮންޑެޑް އެ ނިމުމުން ބަދަލުކޮށް އޯނަރޝިޕް ވެއަރހައުސްގެ ްޑެޑްބޮނ

 ަށްނަމ ފަރާތުގެ ބަދަލުކުރެވުނު އޯނަރޝިޕް ،މުދާ ހުރި ވެއަރހައުސްއެއްގައި

 .ނުކުރެއެވެ މަނައެއް މިގަވާއިދު ބަދަލުކުރުން

 

   )ބ(

 ަށްްދސަރަޙައ ހިމެނޭ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ސްދޫކޮށްފައިވާފާ ކަސްޓަމްސްއިން ވަދެނިކުމެވުމަށް އެތަންތަނަށް ހަމައެކަނި ވަދެވޭނީ

 .މީހުންނަށެވެ

 

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް .275 )ހ(

 ނުކުމެވުން ވަދެ

   )ށ( ބޮންޑެޑް ބޭނުމަކަށް އެފަރާތުގެ ،ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
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 މީހަކު ސަރަޙައްދަކަށް ހިމެނޭ ަރހައުސްވެއ ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްއަށް

 ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު މީހެއްގެ އެ ،ހާލަތެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ވައްދަން

 އެކަމެއް ފާސް ވަގުތީ ދޫކުރެވޭ މިގޮތުން .ހޯދަންވާނެއެވެ ފާހެއް ވަގުތީ ،ހުށަހަޅައި

 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލަސްނުވެ ނިމުމުން

 ްދަށްސަރަޙައ ހިމެނޭ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްއަށް ޮންޑެޑްބ

 ަސްޓަމްސްއަށްކ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހޯދުމަށް ފާސް ވަގުތީ ވަނުމުގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 )ނ(

 

  

 

 އަދި ރެސްއެޑް ނަމާއި މީހާގެ ބޭނުންވާ ވަންނަން ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ޕާސްޕޯޓް ،މަބިދޭސީއެއްނަ ؛ނަންބަރުު ކާޑު އަންގައިދޭ ިވެހިރައްޔިތެއްކަންދ

ު ވީސާ ވާރކް ނަންބަރާއި  ؛ނަންބަރު

 

1.    

 ؛މުއްދަތު ތާރީޚާއި ބޭނުންވާ ވަނުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 

2.    

 .ސަބަބު ބޭނުންވާ ވަންނަން ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 

3.    

 އެދި މަށްހޯދު ފާސް ވަގުތީ ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި

 ހުށަހެޅި ެދިހޯދުމަށްއ ފާސް ވަގުތީ ،ދޫކުރެވޭނީ ފާސް ވަގުތީ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ

 އަދި .ުމުންނެވެގެނައ ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު މީހާގެ

 އަސްލު ގެޕާމިޓު ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،ެއްގެމީހ އެ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެމީހަކީ

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ

 

   )ރ(

ާސް އެ ފ ތީވަގު ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވަނުމަށް ބެނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ

    ަގަށްވާއުގެ ފާރަތެއްގެ އިހުމާލުން ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ، ފާހ

ް ްތަ( ރުފިޔާ، އެ ފާސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސަށ)ދުއިސައ 200/-

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

   )ބ(

 ހައުސްއިންވެއަރ ބޮންޑެޑް ،މުދަލެއް ހުންނަ ވައްދާފައި ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 .ވެމުއްދަތަށެ ދުވަހުގެ އަހަރު (އެކެއް) 01 ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ ނުނެރެ

 

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް .276 )ހ(

 މުދާ ހުންނަ ވައްދާފައި

 މުއްދަތު ބެހެއްޓޭނެ ނުނެރެ

 އުސްގައިވެއަރހަ ބޮންޑެޑް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އެކްސްޕޯޓް އިންރާއްޖެ ނުވަތަ ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް މުދާ ހުންނަ ބެހެއްޓިފައި

 އެ ޭގައިތެރ މިމުއްދަތުގެ. ދެވޭނެއެވެ މުއްދަތު ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ކުރުމަށް

 ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި ،ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ އެގޮތުގެމަތިން މުދަލާމެދު

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ މުދަލާމެދު އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

  )ށ(

 ބާޠިލުކުރުމާއި ޑިކްލަރޭޝަން .277 )ހ( ޑިކްލަރޭޝަނަކަށް ގުޑްސް ާއެސެސްކޮށްފައިވ ނަމުގައި ވެއަރހައުސްއެއްގެ ބޮންޑެޑް
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 އެޑިކްލަރޭޝަނެއް އިތުރުވެއްޖެނަމަ ދުވަހަށްވުރެ (ފަނަރަ) 15 ނުދައްކައި ފައިސާ

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ

  

 އިޞްލާޙުކުރުން

 ލަރޭޝަނެއްޑިކް ގުޑްސް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ނަމުގައި ވެއަރހައުސްއެއްގެ ބޮންޑެޑް

 ަރޭޝަންއެޑިކްލ ނުވަތަ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ބާޠިލުކުރެވޭނީ

 ށްކަސްޓަމްސްއަ ލިޔުމުން އެދި އެކަމަށް ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކޮންސައިން

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 

   )ށ(

 ލަރޭޝަނެއްޑިކް ގުޑްސް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ނަމުގައި ވެއަރހައުސްއެއްގެ ބޮންޑެޑް

 ޑުރިފަން ފައިސާ ގުޅިގެން ކުރުމާ އިޞްލާޙު ނުވަތަ ،ރެވިއްޖެނަމަބާޠިލުކު

 އެ ގެމަތިންގޮތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރަންޖެހޭނަމަ

 .ރިފަންޑްކޮށްދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފައިސާ

 

   )ނ(

 ިތިރީގައ ހާލަތްތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 

 ބާޠިލުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ .278 )ހ(

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ނުމަށްބާޠިލުކޮށްދި ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ؛އެދުން

 

1.    

 .އުވާލުން ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 

2.    

    .3 ؛އިފުލާސްކުރުން ފަރާތް ހިންގާ ވެއަރހައުސް ެޑްބޮންޑ

 ބޮންޑެޑް ންގޮތުގެމަތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 255 ގަވާއިދުގެ މި

 .ނުދެއްކުން ފީ ދައްކަންޖެހޭ ވެއަރހައުސްއަށް

 

4.    

 ިންގާހ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް އެ ޢިމާރާތް ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ؛ނެތުން ކުރެވެން ޭނުންބ ފަރާތަށް

 

5.    

 ެސްއެއްވ ތަނުން އެ ،ވެއްދުމަށްފަހު މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ްމަސ (ހައެއް) 06 ނުވައްދާ މުދާ އެތަނަށް ނުވަތަ ނުނެރެ މުދަލެއް

 ؛ބެހެއްޓުން ގިނަދުވަހު ދުވަހަށްވުރެ

 

6.    

 ނަމުގައި ެއެފަރާތެއްގ ،ަބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމ ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ާޠިލުބ ރަޖިސްޓަރީ ،ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްއެއް ބޮންޑެޑް އަލުން

 .ފަހުންނެވެ މަސްދުވަސް (ހަތަރެއް) 4 ފެށިގެން ދުވަހުން ކުރެވުނު

 

   )ށ(

   )ނ( ބޮންޑެޑް އެވަގުތު ،ކުރެވިއްޖެނަމަ ބާޠިލު ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް
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 ކުރުމަށް ކްލިއަރ މުދާ އެ ޗެކުކޮށް ސްޓޮކް މުދަލެއްގެ ހުރިހާ ހުރި ައިވެއަރހައުސްގ

  30 ފޮނުވާލުމަށް ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ނުވަތަ ކުރުމަށް ޓްރާންސްފަރ ނުވަތަ

 .ދެވޭނެއެވެ ފަރާތަށް ހިންގި ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ (ތިރީސް)

 ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ލިއަރކް މުދާ އެ ތެރޭގައި އެމުއްދަތުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި ،ނުލެވިއްޖެނަމަ ފޮނުވާ

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ މުދާ އެ ގޮތުގެމަތިން

 

 ވަނަ 3 ނަންބަރާއި ވަނަ 2 ގެ (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 258 ގަވާއިދުގެ މި

 ސްޓަމްސްގައިކަ ގޮތުގައި ކީޕަރުންގެ ބޮންޑު ކުށެއް އިވާބަޔާންކޮށްފަ ނަންބަރުުގައި

 ނުވަތަ ުޅޭކަމަށްއ ކުރަން ނުވަތަ ކޮށްފިކަމަށް މީހަކު ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 ކަސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވިކަމަށް ކުރުމުގައި ކުށެއް އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ

 ގޮތެއް ުންބެހޭގޮތ ދަޢުވާކުރުމާ ލައިގައިމައްސަ އެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤީޤަށް

 ެފަރާތަކަށްއ ނިމެންދެން ގޮތެއް ޝަރީޢަތުން މައްސަލައާމެދު އެ ނުވަތަ ،ނިމެންދެން

 .ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ

 

 ކީޕަރުންނަށް ބޮންޑު .279 )ހ(

 ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ

 ހިފެހެއްޓުން ބާޠިލުކުރުމާއި

 

 ަށްތަޙުޤީޤ ކަސްޓަމްސްގެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ނުކުރަން ުވާދަޢ ނުވަތަ ،ނުވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .ެއެވެދޭންވާނ އެފަރާތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ،ނިންމައިފިނަމަ

 

   )ށ(

 ަށްތަޙުޤީޤ ކަސްޓަމްސްގެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އެފަރާތަކަށް ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ

 

   )ނ(

 ބޮންޑެޑް ެންދުވަސްވަންދ އަހަރު (އެކެއް) 01 ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ނެއެވެބަލަހައްޓަންވާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ތަކުންފަރާތް ހިންގާ ވެއަރހައުސް

 

 ބެލެހެއްޓުން ލިޔުންތައް .280 )ހ(

 ؛އްލިޔުންތަ އެންމެހައި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ

 

1.    

 ެމެދުދ ފަރާތްތަކާ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ވެރިފަރާތާއި މުދަލުގެ

 ؛ލިޔުންތައް އެންމެހައި ެވޭމުޢާމަލާތްކުރ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ

 

2.    

 .ލިޔުންތައް ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ފައިސާގެ މުދަލާގުޅޭ

 

3.    

 ފަސޭހައިން ވާނީބަލަހައްޓަން ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ފައިލްކޮށްފައެވެ ތަރުތީބުން ހޯދޭނެހެން

 

   )ށ(
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 ުޅޭގޮތުންގ ވެއަރހައުސްއާ ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ފަރާތަކާމެދު ގާހިން ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ިތްހަމަނުޖެހޭހ ފަރާތް ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ގޮތަކާމެދު ޢަމަލުކުރި ކަސްޓަމްސްއިން

 ަކަށްއެފަރާތ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ މިނިސްޓަރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

281.

  

 ށަހެޅުންހު މައްސަލަ

 ރެވިގެންކު ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ކުރީގައި ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 ުގައިގެޒެޓ ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދު ،ވެއަރހައުސްތައް ބޮންޑެޑް ހިންގަމުންދާ

 ންކޮށްފައިވާބަޔާ މިގަވާއިދުގައި ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (އަށްޑިހަ ސަތޭކަ) 180 ޝާއިޢުކުރާތާ

 ހަމަވާއިރު ތުމުއްދަ މިގޮތުން .ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ އަލުން ފުރިހަމަކޮށް ރުޠުތައްޝަ

 .ލެވޭނެއެވެހުއްޓާ ޚިދުމަތްދިނުން ވެއަރހައުސްތަކަށް ބޮންޑެޑް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ޝަރުޠު

 

282.

  

 ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރީގައި ފެށުމުގެ

  ކުރެވިފައިވާ

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ުރެވެންދެންކްލިއަރކން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ ފަރާތްތަކު އެކި ،ބޮންޑަކީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ދަށުގައި ުގެކޮންޓްރޯލ ކަސްޓަމްސްގެ ފޮނުވާލެވެންދެން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ނުވަތަ

 .ންތަނެވެތަ ވިފައިވާޚާއްޞަކުރެ ބެހެއްޓުމަށް މުއްދަތަކަށް ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން

 

283.

  

 ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގެ

 .އްޓިދާނެއެވެބެހެ މުދާ ބާވަތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 

284.

  

 ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 މުދާ ބެހެއްޓޭނެ

 ؛ދާމު ވިޔަފާރި ގެންނަ ދަތުރުވެރިން ކޮންސައިންކޮށްގެން އެކިފަރާތްތަކަށް

 

   ހ()

 ؛މުދާ ގެންނަ ދަތުރުވެރިން ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ގޮތުގައި ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް

 

   )ށ(

 ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ސަބަބުން އިތުރުވުމުގެ އެލަވަންސަށްވުރެ ދެވޭ ދަތުރުވެރިންނަށް

 ؛މުދާ

 

   )ނ(

 ގެންނަ ޭސީންބިދ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 285 ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ތަކެތި

 

   )ރ(

 މަނާ ގެނައުން ރާއްޖެއަށްއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، 

ހުއްދައެއް އޮވެގެން ރާއްޖެއަށް  ތަކެއްޗާއި ޚާއްޞަ ހިމެނޭ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ

 ހެންއެ ފިޔަވައި ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން

 ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަނބުރާ .285 (ހ)

 ކަސްޓަމްސްގައި ޮތަށްގެންދާގ

 ބެހެއްޓުން ތަކެތި
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 އެނބުރި މީހަކު އެ ،ގެނެސްފިނަމަ ބިދޭސީއަކު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ،އެއްޗެއް

 އެ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ދޭގޮތަށް އަނބުރާ ފުރާއިރު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ެ.ބެހެއްޓިދާނެއެވ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ ސް(ތިރީ) 30 އެއްޗެއް

 

 .ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ އޫރުމަސް ،އޫރުމަހާއި

 

1.    

 ދަށުގައި ުމުގެބެލ ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ރާއްޖެއިން ތަކެތި އެ ލައްވައި މީހަކު އެހެން ނޫން ފަރާތް ގެންނަ ތަކެތި ބެހެއްޓޭ

 ތަކެތި އެ ،ލިޔުމަކާއި ފަރާތުގެ ގެނައި ތަކެތި އެ ،ގެންދާނަމަ ްބޭރަށ

 ތަކެތި އެ ންހުށަހެޅުމު އޮރިޖިނަލް ލިޔުމުގެ ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ އެފަރާތަކަށް

 

   (ށ)

 އުނިކުރެވިފައި

 

   )ނ(

 ާއްޖެއަށްރ އެއްޗެއް ަދައެފ ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ިނގާފައިވާކަންހ މައްސަލައިގައި އެ ބާވަތާއި އެއްޗެއްގެ އެ ،ސަބަބުން ގެނައުމުގެ

 ައްސަލައާމެދުމ އެ ،ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި މައްސަލަ އެ ބެލުމަށްފަހު ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތަށް

 ހެއްހުރަ ާމިމާއްދ އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 .ނާޅައެވެ

 

   )ރ(

 މުއްދަތުގެ ަހުންނ ބަހައްޓާފައި މުދާ އެ ،މުދަލެއް ހުންނަ ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަނަ 14 ިދުގެގަވާއ މި ،ހަމަވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު ނުވަތަ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ތެރޭގައި

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ މުދާ އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި

 

 ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ .286 )ހ(

 ހަލާކުވުން މުދާ ހުންނަ

 ލިޔުމެއް ކަމުގެބެހެއްޓި ތަކެތި އެ ،ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތަކެތި ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ

 

   )ށ(

ރާ ްކުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާނ 285ި، އަދި މި ގަވާއިދުގެ ބޮންޑުގައ ކަސްޓަމްސްގެ

 (ތިރީސް) 30 ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ މުދާ ޙާލަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ދަލެއް އެމު ،ނުގެންގޮސްފިނަމަ މުދާ ތެރޭގައި އެމުއްދަތުގެ .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ

ރު ްތިޔާްޓުމަށްފަހު އެމުދަލަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚހިފެހެއ

ަޅާނީ ކަނޑައ ޮތެއްގލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން އެފަދަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ  ކަސްޓަމްސްއަށް

ެ މްސްގސްޓަަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކަގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަނަ ބައިގެ ދެވަނ މި

 ނެވެ.ންކޮންޓްރޯލުގެދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީ" 

 

287.

  

 މުދާ ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 މުއްދަތު ބެހެއްޓޭނެ

 ތެރެއިން ތަކެތީގެ ބެހެއްޓޭ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ ތަކެއްޗަށް އެ ދޫކުރެވޭނީ ތަކެތި ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ .288 )ހ(

 ދޫކުރުން ތަކެތި ހުންނަ
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 .ނެވެނިންމުމުން ދައްކައި ދީ ބޮންޑު ދައްކަންޖެހޭނަމަ ފީ ބޮންޑު ޑިއުޓީއާއި

 

 އެ ުރެވޭނީދޫކ ތަކެތި ބެހެއްޓޭ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ގޮތުގައި ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް

 .ނިންމުމުންނެވެ ދައްކައި ފީ ބޮންޑު ދައްކަންޖެހޭ ތަކެއްޗަށް

 

   )ށ(

 ފީ ެތިތަކ ބެހެއްޓޭ ްޑުގައިބޮނ ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 .ެވެމުއްދަތަށ ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 03 ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ ނެގުމަކާނުލައި

 

 ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ .289 )ހ(

 ފީނެގުން ތަކެއްޗަށް ހުންނަ

 ކޮންމެ ރުވާއިތު ،ހަމަވުމަށްފަހު މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ޭނެއެވެނެގ ފީ މަގުން ރުފިޔާގެ (ފަންސާސް) 50 މީޓަރަކަށް ިކްކިޔުބ ދުވަހަކަށް

 .ވެނެގޭނެއެ ފީ މިރޭޓުން ވީނަމަވެސް ކަމުގައި ހަމަނުވި މީޓަރެއް ކިޔުބިކް

 

   )ށ(

 ަހައްޓާބ ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ،ތަކެތި ބަހައްޓާ ގޮތުގައި ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް

 މަގުން ޔާގެރުފި (ފަންސާސް) 50 ާލަކަށްދުވ މީޓަރަކަށް ކިޔުބިކް ފެށިގެން ދުވަހުން

 ުންފީމިރޭޓ ވީނަމަވެސް ކަމުގައި ހަމަނުވި މީޓަރެއް ކިޔުބިކް .ނެގޭނެއެވެ ފީ

 .ނެގޭނެއެވެ

 

   )ނ(

 ކުރާ ތެރެއެ ރާއްޖެއަށް ،މުދަލެއް ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮތުގައި ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް

 އެތެރެ ިގެންފެށ ތާރީޚުން ޑުކުރިބޮން މުދާ އެ ،ބަދަލުކުރާނަމަ ގޮތުގައި މުދަލެއްގެ

 ،ފީ އްކަންޖެހޭދަ މުދަލަށް އެ ،ހަމައަށް ދުވަހާ ބަދަލުކުރި ގޮތުގައި މުދަލެއްގެ ކުރާ

 ެ.ދައްކަންވާނެއެވ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި

 

   )ރ(

 ހެއްޓޭބެ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ފުރާއިރު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އެނބުރި ބިދޭސީން

 .ނުނަގާނެއެވެ ފީއެއް ބޮންޑު ތަކެއްޗަށް

 

   )ބ(

 

 

 ބައި އެގާރަވަނަ

 

 ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 

 

 ފުރާ ބޭރަށް އިންރާއްޖެ ،ތަކެތި ހުންނަ ނުދައްކައި ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ،ފިހާރައަކީ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 އްކުމަށްޓަކައިވި ކުރޫންނަށް ފަސިންޖަރުންނާއި އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ފަސިންޖަރުންނާއި

 .ތަންތަނެވެ ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ

 

290.

  

 ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ
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 މިނިސްޓްރީ، ދަހުއް ހިންގުމުގެ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ، ހިންގޭނީ ފިހާރަތައް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް

 

.291 (ހ)

  

 ފިހާރަތައް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ފަރާތްތައް ިންގޭނެހ

 ރަތަކުގައިފިހާ ހިލޭ ޑިއުޓީ ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) ެމާއްދާގ މި

 ރީރަޖިސްޓަ ކަސްޓަމްސްގައި ،ހިންގުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތްތައް ވިޔަފާރީގެ

 . ކުރަންވާނެއެވެ

 

   (ށ)

 ަޔާންކޮށްފައިބ ތިރީގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 .މިވަނީއެވެ

 

292.

  

 ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ފަރާތްތަކުގެ

 ޒިންމާ

 ުގައިސަރަޙައްދ ހިމެނޭ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ ނުވަތަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ަންންގައިފިކހި ނުވަތަ ހިންގާކަން ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 އެކަން އަވަހަކަށް ވީއެންމެ ،އެނގިއްޖެނަމަ އުޅޭކަން ހިންގަން ނުވަތަ

 ؛އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

   (ހ)

 ޕްމަންޓުންޑިވެލޮ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވެއްދުމަށް ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ހިލޭ ުޓީޑިއ ކައިވިއްކުމަށްޓަ މުދަލެއް އެއްވެސް އިތުރު ފިޔަވައި މުދާ ދީފައިވާ ހުއްދަ

 ؛ނުވެއްދުން ފިހާރައަށް

 

   (ށ)

 ޖެބޭނުންވެއް ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ހުރި ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބެލޭނެ ހިނދެއްގައި

 

   (ނ)

 ަވާއިދުގައިގ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،މުދަލާމެދު ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ؛ނުކުރުން ޢަމަލު މެނުވީ ގޮތުގެމަތިން ާބަޔާންކޮށްފައިވ

 

   (ރ)

 ޑިއުޓީ ރޭގައިތެ މަހުގެ ފާއިތުވި، ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނަ 10  މަހެއްގެ މީލާދީ ކޮންމެ

 ިމާއްދާގައ ވަނަ 298 ގަވާއިދުގެ މި، މުދަލާގުޅޭ ވިއްކި ފިހާރައިން ހިލޭ

 ؛ްދިއުންގެނ ހުށަހަޅަމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   (ބ)

 މުދާ ަތަނުވ ނެރުމުގައި މުދާ ނުވަތަ ވެއްދުމުގައި މުދާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ެއްމުދަލ ނުވަތަ ގެއްލުމެއްލިބި މުދަލަށް ހުރުމުގައި ހުންނަ ބަހައްޓާފައި

 އަވަހަކަށް ެވީއެންމ އެކަން ،ނަގައިފިނަމަ ވަގަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ،މަދުވެއްޖެނަމަ

 .އެންގުން ށްކަސްޓަމްސްއަ

 

   (ޅ)

  ފިހާރައިގެ ލޭހި ޑިއުޓީ ،ވަގުތެއްގައި ކޮންމެ ހުންނަ ހުޅުވިފައި ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ؛ތިބުން ފިހާރާގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ މުވައްޒަފުން

 

   (ކ)

.293 (ހ) ލިޔެކިއުންތައް މުދަލުގެ މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ  މުދާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ
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 މިނިސްޓްރީ ހިންގުމަށް ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ ެއ ،ހުންނަންވާނީ ކޮންސައިންކޮށްފައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް

 .ނަމުގައެވެ ފަރާތެއްގެ

 

 މުދާވެއްދުން އެތެރެކުރުމާއި  

 ގައި 6 ުޖަދުވަލ ގަވާއިދުގެ މި ،ވެއްދުމަށްޓަކައި މުދާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 . އެވެހުށަހަޅަންވާނެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   (ށ)

 އްޖެއަށްރާ ދެއްކުމަށްފަހު ޑިއުޓީ ،ތަކެއްޗާއި ހުންނަ އުފައްދާފައި ރާއްޖޭގައި

 ތަފުސީލު މުދަލުގެ އެ ،ވެއްދުމަށްޓަކައި ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ނ)

.294 . ފަރާތްތަކަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،އުޅެވޭނީ ވަދެނުކުމެ ފިހާރަތަކަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

  

 ފިހާރަތަކަށް ޑިއުޓީހިލޭ

 ވަދެނުކުމެއުޅުން

 
 އަދި ުންނާއިފަސިންޖަރ ނައަން ރާއްޖެއަށް ފަސިންޖަރުންނާއި ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ؛ކުރޫން

 

  )ހ(

 ؛މުވައްޒަފުން ފިހާރައިގެ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 

   )ށ(

 ؛ފަރާތްތައް ހުއްދަދޭ ކަސްޓަމްސްއިން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސް

 

   )ނ(

 ނުވަތަ ފުރާ ށްބޭރަ ރާއްޖެއިން މީހަކީ އެ ީ،ވިއްކަންވާނ މުދާ ފިހާރައިން ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ލިޔުމެއް އެނގޭނޭ ކުރޫއެއްކަން ނުވަތަ ސިންޖަރެއްފަ އައި ރާއްޖެއަށް

 . ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 

.295 (ހ)

  

 މުދާ ފިހާރައިން ޑިއުޓީހިލޭ

 ވިއްކުން

 ހިންގާ ަފިހާރ ހިލޭ ޑިއުޓީ މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ ވިއްކާ ފިހާރައިން ހިލޭ ޑިއުޓީ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ފަރާތުން

 

   (ށ)

 ޑިއުޓީ ،ގަތުމާއި ެތިތަކ ތަނުން އެ ،މުވައްޒަފެއް ަސައްކަތްކުރާމ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 މަކީއުޅު ެކުރަންއެތެރ ތަކެތި އެފަދަ އެތެރެކުރުމާއި  ތަކެތި ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ

 ެއަށްރާއްޖ ިއާއ ރާއިރުފު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން މުވައްޒަފުން އެފަދަ މީގެތެރޭގައި. މަނާކަމެކެވެ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ އެތެރެކުރުމެއް ތަކެތި ،ތުމާއިގަ ތަކެތި އަންނައިރު

 

   )ނ(

 ހަލާކުވުމުގެ ަތަނުވ ސަބަބުން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ،މުދާ ހުންނަ ފިހާރަތަކުގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ިވާބަޔާންކޮށްފައ ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި ނައްތާލެވޭނީ މުދާ ސަބަބުން

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 

296.

  

 ނުވަތަ ވުމުންހަމަ މުއްދަތު

 ނައްތާލުން މުދާ ހަލާކުވުމުން

.297 )ހ( އެހެން އޯނަރޝިޕް ފިހާރައިގެ ހިލޭ ޑިއުޓީ އެ ފަރާތުން ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ  ފިހާރައިގެ ހިލޭ ޑިއުޓީ
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 މި ފަރާތް ބަދަލުކުރެވޭ އޯނަރޝިޕް ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ބަދަލުކުރަން ފަރާތަކަށް

 ަސްޓަމްސްގައިކ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެ

 ކުރިން ،ހުށަހަޅާއިރު އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ މިގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުމެއް ފަރާތުގެ ހިންގި ފިހާރައެއް ހިލޭ ޑިއުޓީ އެ

 

 ބަދަލުކުރުން އޯނަރޝިޕް  

 ފިހާރަ ިލޭހ ޑިއުޓީ އެ ކުރިން ،ބަދަލުކުރެވޭނީ ްއޯނަރޝިޕ ފިހާރައިގެ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ވެރިފަރާތުގެ ކްސްޓޮ މުދަލުގެ ފިހާރައިގައިހުރި ހިލޭ ޑިއުޓީ ނަމުގައި ފަރާތުގެ ހިންގި

 އެ ވާނަމަމަދު މުދަލެއް އެއްވެސް ،ކުރުމަށްފަހު ޗެކު ކަސްޓަމްސްއިން ހާޒިރުގައި

 .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ޑިއުޓީ މުދަލަކަށް

 

   )ށ(

 ހެޅުމުގެހުށަ ކަސްޓަމްސްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އޯނަރޝިޕް ފިހާރައިގެ ހިލޭ ިއުޓީޑ

 ހަލާކުވެފައި ިމުދަލާއ ހުންނަ ހަމަވެފައި މުއްދަތު ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ، ކުރިން

 ،ގޮތުގެމަތިން ވާބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި ވަނަ 296 ގަވާއިދުގެ މި މުދަލާމެދު ހުންނަ

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތުން ހިންގި ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ އެ ކުރިން

 

   )ނ(

 ދުވަހުގެ ވަނަ 10  މަހެއްގެ މީލާދީ ކޮންމެ ،ފަރާތުން ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ތިރީގައި، ލާގުޅޭމުދަ ވިއްކި ފިހާރާއިން ހިލޭ ޑިއުޓީ ތެރޭގައި މަހުގެ ފާއިތުވި، ކުރިން

 .   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސްއަށްކަސްޓަމް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

.298 (ހ)

  

 ފިހާރައިގެ ޑިއުޓީހިލޭ

 ބެލެހެއްޓުން ލިޔެކިއުން

 

 ައިވާގަނެފ މުދާ) ރަސީދު މުދަލުގެ ވިއްކާފައިވާ ފިހާރައިން ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ؛(މަޢުލޫމާތާއެކު މީހާގެ ވިއްކި މުދާ ފަރާތާއި

 

1.    

 ؛އިންވެންޓްރީ މުދަލުގެ

 

2.    

 ؛ތަފުސީލު މުދަލުގެ މުއްދަތުހަމަވާ ަނުވަތ ހަލާކުވާ

 

3.    

 .ތަފުސީލު މަދުވާމުދަލުގެ

 

4.    

 ހިންގާ ަފިހާރ ހިލޭ ޑިއުޓީ، ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) ެމާއްދާގ މި

 ލިޔުންތައް ެއ އަދި. ގެންދަންވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަމުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަރާތުން

 ފިހާރަ ިލޭހ ޑިއުޓީ ގޮތް ބެލޭނެ ހިނދެއްގައި ޭނުންވެއްޖެބ ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ ފަރާތުން ހިންގާ

 

   (ށ)

 ނުވަތަ ިނެރުމުގައ ތަނުން އެ ނުވަތަ ވެއްދުމުގައި މުދާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ،މަވެއްޖެނަހަލާކު ނުވަތަ ލިބި ގެއްލުމެއް މުދަލަށް ހުރުމުގައި ހުންނަ އެތަނުގައި

 ހިލޭ ިއުޓީޑ ،ނަގައިފިނަމަ ވަގަށް މުދާ އެ ނުވަތަ، މަދުވެއްޖެނަމަ މުދާ އެ ނުވަތަ

 ެ.ދައްކަންވާނެއެވ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް މުދަލަށް އެ ފަރާތުން ހިންގާ ފިހާރަ

.299 )ހ(

  

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ
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 އްވެސްއެ ރައިންފިހާ ހިލޭ ޑިއުޓީ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އިތިރީގަ ދެއްކުމަށްޓަކައި ޑިއުޓީ މުދަލަށް އެ ،މަދުވެއްޖެނަމަ މުދަލެއް

 ޓަމްސްއަށްކަސް ފަރާތުން ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

   (ށ)

 ؛(އަގާއެކު އެފް.އައި.ސީ) އިންވޮއިސް ކޮންފަރމޭޝަން ސޭލްސް މުދަލުގެ

 

1.    

 6 ޖަދުވަލު ުގެގަވާއިދ މި ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ޑިއުޓީ މުދަލަށް

 ؛ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

 

2.    

 ޮކްސްޓ ތަނުގެ ލިޔުންތަކާއި ވިއްކި މުދާ ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 އިމްޕޯޓް ެހޭދައްކަންޖ ަށްމުދަލ އެ ،މަދުވެއްޖެނަމަ މުދާ ނުވަތަ ،ދިމާނުވެއްޖެނަމަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ފަރާތުން ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ އެ ،ޑިއުޓީ

 

   )ނ(

 

 

 ބައި ބާރަވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި

 

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި އުޅަނދު

 

 

 އަންނަ ްރާއްޖެއަށ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ،އުޅަނދުފަހަރާއި ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ކޮންޓްރޯލުގައިވާ ކަސްޓަމްސް ،އުޅަނދުފަހަރާއި ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ،ފަހަރާއި އުޅަނދު

 އެހެން ކައިރިކުރާ އުޅަނދުފަހަރާ މިފަދަ ،އުޅަނދުފަހަރާއި ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ރުމުގެފާސްކު ބަލައި އުޅަނދެއް އެ ،އަރައި އުޅަނދަކަށް އެ ،ހުއްޓުވައި އުޅަނދުފަހަރު

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އިޚުތިޔާރު

  

300.

  

 ފާސްކުރުން ބަލައި އުޅަނދު

   )ހ( ޢަމަލުކުރޭތޯ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އުޅަނދުފަހަރުން
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 ނުވަތަ ؛ކަށަވަރުކުރުމަށް

 

 ެލުންތައްބ ބަލަންޖެހޭ ގޮތުން އަދާކުރުމުގެ ިއްޔަތުމަސްއޫލ ޤާނޫނީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ނުވަތަ ؛ބެލުމަށް

 

   )ށ(

 ކުރަން ަނުވަތ ކަމަށް ކޮށްފާނެ ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އުޅަނދަކުން

 ފެނިއްޖެ ސްއަށްކަސްޓަމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް

 ނުވަތަ ؛ހިނދެއްގައި

 

   ނ()

 ނުވަތަ ދަލެއްމު މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ މުދަލެއް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ

 އުޅަނދެއްގައި އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެއްޗެއް

 ނުވަތަ؛ ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ

 

   )ރ(

 މަނާ ުންއެތެރެކުރ ރާއްޖެއަށް މެނުވީ ލިބިގެން ހުއްދަ ކުގެއިދާރާތަ ސަރުކާރުގެ

 ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް

 .ެވޭނަމަގަބޫލުކުރ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ އުޅަނދެއްގައި އެއްޗެއް

 

   )ބ(

 ތެރެއިން އުޅަނދުފަހަރުގެ ވާދުއް ކަނޑުގައި ،އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ދުއްވާފައިދާ ،އުޅަނދަކީ ބޭނުންވާ ފާސްކުރަން ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން

 މުގެއެންގު މާސްޓަރަށް އުޅަނދުގެ ،ހުއްޓުމަށް އުޅަނދެއް އެ ،އުޅަނދެއްނަމަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު

 

.301 )ހ(

  

 ދުއްވާ ކަނޑުގައި

 ވުންހުއްޓު އުޅަނދުފަހަރު

 ސްއިންކަސްޓަމް އުޅަނދެއް ދުއްވާފައިދާ ކަނޑުގައި ،އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ކަމެއް ެސްއެއްވ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އުޅަނދަކުން އެ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 ސަބަބެއް ވާއެކަށީގެން ގަބޫލުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ނުވަތަ ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 ޓްރޯލުގެކޮން ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދު އެ ދަށުން ބެލުމުގެ ްގެކަސްޓަމްސ ،އޮތްނަމަ

 ޚުތިޔާރުއި އެންގުމުގެ މާސްޓަރަށް އުޅަނދުގެ ،ދިއުމަށް ބަނދަރަކަށް ދަށުގައިވާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 ްސްއިންކަސްޓަމ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) އަދި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޢަމަލު އެގޮތަށް ކިޔަމަންވެ މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ ންގުންތަކަށްއެ އަންގާ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ،ކީއުޅަނދަ ވައިގެދަތުރުކުރާ ،ބޭނުންވާ ފާސްކުރަން ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން

 ގެވައި އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދެއް އެ ،އުޅަނދެއްނަމަ ދުއްވާފައިދާ

 ޕައިލެޓަށް ުގެއުޅަނދ މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓްރޯލް ިކްއެއަރޓްރެފ ޖެއްސުމަށް ބަނދަރަކަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު އެންގުމުގެ

.302 )ހ(

  

 ދަތުރުކުރާ ވައިގެ

 ހުއްޓުވުން އުޅަނދުފަހަރު
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 ަންގާއ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޔަމަންވެކި ޕައިލެޓް އުޅަނދުގެ ކޮންޓްރޯލުންނާއި ކްއެއަރޓްރެފި އެންގުންތަކަށް

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ އެގޮތަށް

 

   )ށ(

 ަންގާއ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އަދި ޤްވާމީބައިނަލްއަ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދަތުރުފަތުރާ ވައިގެ އެންގުންތަކަކީ

 ވާއިދުތަކާގަ ކޮންޓްރޯލުގެ ޓްރެފިކް އެއަރ ގަވާއިދުތަކާއި ތަކާއިޤާނޫނު ރާއްޖޭގެ

 .ވާންވާނެއެވެ އެންގުންތަކަކަށް އަންގާ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

 

   )ނ(

 ބަލައި އުޅަނދެއް އެ ،އެރުމަށާއި އުޅަނދަކަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން

 މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި

 ެހީތެރިކަންއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އެގޮތުން .ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ ޕައިލެޓް ނުވަތަ މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ
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 ބަލައި އުޅަނދު

 އުޅަނދުގެ ފާސްކުރުމުގައި

 ޕައިލެޓް ނުވަތަ މާސްޓަރ

 އެހީތެރިކަން ށްކަސްޓަމްސްއަ

 ފޯރުވައިދިނުން

 ްކާތެރިކަމާއެކުރައ ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި ސިޑިފަދަ ،ހުންނަ ހަރުކޮށްފައި އުޅަނދުގައި

 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ފޭބޭނެ އަރާ އުޅަނދަށް

 

   )ހ(

 އިބަލަ ތިބެގެން މުއްދަތަކަށް ވަކި އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދުގައި

 އޮފިސަރުންެ ކަސްޓަމްސްގ އުޅަނދުގައި ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ާލަތެއްޙ ފާސްކުރަންޖެހޭ

 ފާޚާނާ ،އިފެންވެރުމާ ،ބުއިމާއި ކެއިން ،ނިދުމާއި އޮފިސަރުންގެ އެ ،ބޭތިއްބުމާއި

 އަގަކާނުލައި ްއެއްވެސ ފެންވަރެއްގައި އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތައް ޒަރޫރީ ފަދަ ކުރުން

 ؛ހަމަޖެއްސުން

 

   )ށ(

 ންތަންތަ އެދޭ ކަސްޓަމްސްއިން ހުޅުވުމަށް ފާސްކުރުމުގައި ލައިބަ އުޅަނދު

 ؛ހުޅުވައިދިނުން

 

   )ނ(

 އެއްޗެއް މެކޮން އެދިއްޖެ ދައްކަން ކަސްޓަމްސްއިން ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

  ؛ދެއްކުން

 

   )ރ(

 ،ޖެނަމަބޭނުންވެއް އެހީތެރިކަން ފަންނީ ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 .ންފޯރުވައިދިނު އެހީތެރިކަން ފަންނީ އެދޭގޮތެއްގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ބ(

 ންކަމުގައިކަ އެންމެހައި ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 .ދިނުން އެއްބާރުލުން އެހީތެރިކަމާއި

 

   )ޅ(
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 އަންނަ ށްރާއްޖެއަ ބޭރުން ންރާއްޖެއި ،އުޅަނދުފަހަރާއި ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ތަޙުޤީޤަކާ ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ،އުޅަނދުފަހަރާއި ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ،ފަހަރާއި އުޅަނދު

 ޓްރޯލްކޮން ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދުފަހަރާއި ބޭނުންވާ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ގުޅޭގޮތުން

 ިކުރާކައިރ ދުފަހަރާއުޅަނ މިފަދަ ،އުޅަނދުފަހަރާއި ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ކުރުމުގެ ްކަންތައްތައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދުފަހަރު

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު
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 ބަލައި އުޅަނދު

 ފާސްކުރުމުގައި

 ލިބިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިޚުތިޔާރު

 އެ ،އިބައިބަޔާ ،ތަންތަނާއި ހުރިހާ އްގެއުޅަނދެ އުޅަނދާއި ،އަރައި އުޅަނދަށް

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި މީހުން ތަކެއްޗަކާއި ހުރިހާ ހުރި އުޅަނދެއްގައި

 

   )ހ(

 ބަލައި އެއްބަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއް ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ އެއްޗެއް

 ؛ފާސްކުރުން

 

   )ށ(

 ،ްގައިއުޅަނދެއ ލޯކަލް ކުރި ިކައިރ އުޅަނދަކާ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 މުދަލެއް ފެންނަ ކަމަށް ނަގަންޖެހޭނެ ޑިއުޓީ އެކްސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 ނުވަތަ އެއްޗެއް މުދަލެއްނުވަތަ މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ

 ކަސްޓަމްސް ކަމަށް ހުރެދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން

 އެ އިހުއްޓުވަ އުޅަނދެއް ކޮންމެ އެފަދަ، ހިނދެއްގައި ބެލެވިއްޖެ އޮފިސަރަށް

 އެއްޗަކާއި މެކޮން މީހަކާއި ކޮންމެ ހުރި އުޅަނދުގައި އުޅަނދާއި ،އަރައި އުޅަނދަކަށް

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ތަނެއް ކޮންމެ އަދި

 

   )ނ(

 އްދެއްގައިސަރަޙަ ކަސްޓަމްސްގެ ެއްއުޅަނދ އެއްގަމު އެނޫންވެސް ނުވަތަ ވެހިކަލެއް

 ެއަށްރާއްޖ ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ،ވަނިކޮށް

 މަނާ ރުންބޭރުކު ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ އެތެރެކުރުން

 ައިދެއްގއުޅަނ އެއްގަމު އެ ނުވަތަ ވެހިކަލެއްގައި އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް

 ަލައިބ އުޅަނދެއް އެ، ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ

 ؛ފާސްކުރުން

 

   )ރ(

 ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ،އުޅަނދެއްގައި

 ބިނާކޮށް ށްމައްޗަ ސަބަބެއްގެ އެކަށީގެންވާ ،ހުރިކަމަށް އެއްޗެއް މަނާ ބޭރުކުރުން

 ބައެއް ެއުޅަނދުގ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެ ގަބޫލުކުރެވިގެން އޮފިސަރަށް ަސްޓަމްސްކ

 ރެވޭނެގޮތެއްފާސްކު ބަލައި މެނުވީ ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް އުޅަނދުގައިހުރި ނުވަތަ

 ޅަނދުގައިހުރިއު ނުވަތަ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެ ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ެންހަލާކުކޮށްގ އެއްޗެއް

 

   )ބ(

 ާލަތްތަކާއިއ އެންމެހައި ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 ؛ހިފުން ބޭނުން ތަކެތީގެ އެހެނިހެން އެހީއާއި މީހުންގެ ފަންނީ ސާމާނާއި

   )ޅ(
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 ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 މީހުންނާއި ިބޭތ އުޅަނދުގައި އުޅަނދާއި އިތުރަށް ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ޭނުންކޮށްގެންބ

 ލައިބަ މިންގަނޑަކަށް ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި ހުންނަ އުޅަނދުގައި

 ؛ފާސްކުރުން

 

   )ކ(

 އެއްޗެއް މެކޮން ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ،ފެންނަ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 ؛ހެއްޓުންހިފެ

 

   )އ(

 އުޅަނދުގައި ،މަޢުލޫމާތާއި މީހެއްގެ އެ ،ސުވާލުކޮށް މީހަކާ ކޮންމެ ހުރި އުޅަނދުގައި

 އެންމެހައި ނެބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް އެނޫންވެސް ގުޅޭގޮތުންނާއި ވަޒީފާއާ އަދާކުރާ

 ؛އެންގުން ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު އުޅަނދުގެ ދެއްކުމަށާއި ލިޔުންތައް

 

   )ވ(

 ސްއަށްކަސްޓަމް ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ފެންނަ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ނދުއުޅަ

 ކޮޕީއެއް ލިޔުންތަކުގެ ހިފެހެއްޓޭ މިގޮތުން .ހިފެހެއްޓުން ލިޔުންތައް ބޭނުންވާ

 ަސްޓަމްސްއިންކ ކޮޕީއެއް އޭގެ ،އެދިއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން އެލިޔުމެއްގެ ބޭނުންވެގެން

 .ދޭންވާނެއެވެ އެފަރާތަކަށް

 

   )މ(

 ނުވަތަ ޮތުންބެހޭގ ތަނަކާ އުޅަނދުގައިވާ ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން އެއްޗަކާ އުޅަނދުގައިވާ

 ބެހޭގޮތުން އެއްޗަކާ ބޭލި އުޅަނދުން ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން އެއްޗަކާ އެރުވި އުޅަނދަށް

 މީހަކާބެހޭ އުޅަނދުގައިވާ ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން އެއްޗަކާ އެއްލާލި އުޅަނދުން ނުވަތަ

 މީހަކާ ިފޭބ އުޅަނދުން ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން މިހަކާ އެރި އުޅަނދަށް ަނުވަތ ގޮތުން

 ންގޮތު އުޅަނދަކާބެހޭ އެހެން ކައިރިކުރި އުޅަނދަކާ އެ ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން

 އެ ަކައިޓ ފިލުވުމަށް އޮޅުން ހޯދައި މަޢުލޫމާތު ހޯދަންބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ްގުންއެނ ދެއްކުމަށް ންތައްލިޔު ސުވާލުކޮށް މީހަކާ ކޮންމެ ހުރި އުޅަނދުގައި

 

   )ފ(

 އެ ،ީހަކުމ ކޮންމެ ސުވާލުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 ާތުމަޢުލޫމ ބޭނުންވާ ސާފުކުރަން ކަސްޓަމްސްއިން ،ޖަވާބުދާރީވެ ސުވާލަކަށް

 ނެްްވެގެބޭނުނ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އަދި .ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 ނުވަތަ ްޗެއްއެއ އުޅަނދުގައިހުރި ނުވަތަ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެދެފި

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ލިޔުމެއްވެސް ކޮންމެ ނުވަތަ މީހެއް

 

.305 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްއިން

 މީހަކު ކޮންމެ ސުވާލުކުރެވޭ

 ކަސްޓަމްސްއަށް

 ދިނުން އެއްބާރުލުން

 ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން ،ގޮތުގެމަތިން ފައިވާބަޔާންކޮށް ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ުވަތަނ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެދެފި ބޭނުންވެގެން ފާސްކުރުމަށް

 އްކުމަކީނުދެ އެއްވެސްލިޔުމެއް ނުވަތަ މީހެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އުޅަނދުގައިހުރި

 .ކުށެކެވެ

 

   )ށ(
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 ނުވަތަ ށްއުޅަނދަކަ އެ ،ރަންވާނީކު ޢަމަލު ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދުފަހަރު

 ނެގޮތެއްގެކުޑަވާ ގެއްލުން ވީހާވެސް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ފާސްކުރާ ބަލައި

 .މަތިންނެވެ

 

.306 )ހ(

  

 ދިނުން ބަދަލު ގެއްލުމުގެ

 ނުވަތަ ކަށްއުޅަނދަ އެ ،އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދުފަހަރު

 ިނުމުގެދ ގެއްލުން ކަނޑައެޅިގެން އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ނަކަށްތަ ފާސްކުރާ ބަލައި

 ރާތަށްވެރިފަ އެއްޗެއްގެ އެ ބަދަލު އެކަމެއްގެ ،ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ނިޔަތުގައި

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ށ(

 ގޮތުގައި ލުގެބަދަ ކަމެއްގެ އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 ުންވެރިފަރާތ އެއްޗެއްގެ މިންވަރާމެދު ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ްދިނުމަށ

 ކަނޑައަޅާ ޓުންކޯ ގޮތުގައި ބަދަލުގެ ކަމެއްގެ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް އެއްޗެއްގެ އެ މިންވަރެއް

 

   )ނ(

 ޓަމްސްކަސް ހާލަތުގައި ބުނެފައިވާ ގައި (ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 304 ގަވާއިދުގެ މި

 ހުރިއުޅަނދުގައި ނުވަތަ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެ ،އޮފިސަރަކު

 ިދުގައިގަވާއ ޤާނޫނާއި ތެރޭގައި ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް

، ިއްޖެނަމަެނފ އެއްޗެއް މަނާ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް

 ދޭކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް ބަދަލު ގެއްލުމުގެ ލިބުނު އެއްޗަކަށް އެ

 ެއްއެއްޗ ހުރި އުޅަނދުގައި ނުވަތަ އުޅަނދު ނަމަވެސް އެހެން .ނުޖެހޭނެއެވެ

 ކުރަންޖެހޭ ހަލާކު ކޮންމެހެން ހޯދުމަށް އެއްޗެއް މަނާ ފެނުނު ،ހަލާކުކޮށްފައިވަނީ

 ެ.ދޭންވާނެއެވ ބަދަލު އެކަމުގެ ،ކަމުގައިވާނަމަ ށްއިތުރަ މިންވަރަށްވުރެ

 

   )ރ(

 ންކަސްޓަމްސްއި ،އުޅަނދެއް ފާސްކުރާ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން ދަށުން މާއްދާގެ މި

 .ެވެދަށުގައ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،އޮންނާނީ އަންގަންދެން ދޫކޮށްލައިފިކަން

 

307.

  

 ފާސްކޮށް އުޅަނދު

 ެކަސްޓަމްސްގ ނިމެންދެން

 އޮތުން ކޮންޓްރޯލުގައި

 ،ާސްކުރަންވާނީފ ބަލައި އެއްޗެއް ހުރި އުޅަނދުގައި ނުވަތަ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދު

 އޭނާ ުވަތަނ އެޖެންޓު ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޕައިލެޓް ނުވަތަ މާސްޓަރ އުޅަނދެއްގެ އެ

 އުޅަނދާ ާތަކީފަރ ްޔަންކުރެވޭޢައ މިގޮތުން .ހާޒިރުގައެވެ މީހެއްގެ ކުރާ ޢައްޔަން އެކަމަށް

 މީހަކަށް ރުގެވަ އުފުލޭ ޒިންމާތައް އުފުލަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އެއެއްޗަކާ ނުވަތަ ގުޅޭގޮތުން

 .ވާންވާނެއެވެ

 

308.

  

 މީހެއްގެ ހުރި ހަވާލުވެގެން

 ބަލައި ހާޒިރުގައި

 ފާސްކުރުން

 އުޅަނދުގެ ަކަށްތ އެންގުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 ،ނުވެއްޖެނަމަ ކިޔަމަން މީހަކު އެއްވެސް ހުރި އުޅަނދުގައި ނުވަތަ ޕައިލެޓް ނުވަތަ މާސްޓަރ

 ،ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ

 އެހީތެރިކަމަކަށް ަދައެފ .އެދެވިދާނެއެވެ އެހީތެރިކަމަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

 ފޯރުވައިދޭން އެހީތެރިކަން އެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެފަރާތްތަކުން ،އެދިއްޖެނަމަ  ކަސްޓަމްސްއިން

309.

  

 ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

 އެހީއަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ

 އެދުން
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 .ވާނެއެވެ

 

 

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 

 

 ،ހުންނާއިމީ ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ،މީހުންނާއި އަންނަ ެއަށްރާއްޖ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ުޅަނދުފަހަރަށްއ އެފަދަ ،މީހުންނާއި ތިބޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ީހުންނާއިމ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،މީހުންނާއި ފައިބާ އަރާ

 ވަދެ ުތަކަށްސަރަޙައްދ ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުންތަކުގައި އެކިއެކި، ިމީހުންނާއ މަސައްކަތްކުރާ

 ހުންނަ ގައިސަރަޙައްދު ކަސްޓަމްސްގެ ދަށުގައި ބެލުމުގެ މީހުންގެ އެ މީހުންނާއި ނިކުމެވާ

 ުގައިހާލަތްތަކ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އިޚުތިޔާރު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ތަކެތި

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
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 ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 ފާސްކުރުން

 ގަވާއިދާ ާނޫނާއިކަސްޓަމްސްގެޤ ދިވެހިރާއްޖޭގެ،މީހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި

 ނުވަތަ ؛ކަށަވަރުކުރުމަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

 

1.   

 ެލުންތައްބ ންޖެހޭބަލަ ގޮތުން އަދާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ނުވަތަ ؛ބެލުމަށް

 

2.   

 ކޮށްފާނެ ލެއްޢަމަ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި މީހަކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި

 ފައިވާކަމަށްކޮށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ ކަމަށް

 ނުވަތަ ؛ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

3.   
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 މާއްދާގައި މި އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެއްޗެއް
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 ނުވަތަ ؛ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ
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5.   
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 ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ އެއްޗެއްގައި ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ އޭނާގެ ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި

 .ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ތަކެތި ގެންދާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ،ތަކެއްޗާއި ގެންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ދަތުރުވެރިން

 ،ލޫމާތުމަޢު ފުރިހަމަ ތަކެއްޗާބެހޭ އެ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ޓަމްސްއިންކަސް

 .ވާނެއެވެ ްކޮށްދޭނ ކަށަވަރު ކަސްޓަމްސްއަށް މީހާ އަންނަ ހަވާލުވެގެން އެތަކެއްޗާ

 

.311 )ހ(

  

 ތަކެތި ގެންނަ ދަތުރުވެރިން

 އެއީ ،ލުވާންވާނީހަވާ އެއްޗަކާ އެ ވިޔަސް އެއްޗަކަށް ހަވާލުކުރި މީހަކު ދަތުރުވެރިއަކާ

 ނުވަތަ ގެންނަ ިހަވާލުގައ މީހެއްގެ އެ .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ކަށަވަރު ކޮންއެއްޗެއްކަން

 އެއްޗަކާ ެއ ،ފެނިއްޖެނަމަ އެއްޗެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އެއްޗަކުން ގެންދާ

 .ެހޭނެއެވެއުފުލަންޖ ޒިންމާ އެކަމުގެ މީހަކު އަންނަ ކަސްޓަމްސްއަށް ހަވާލުވެގެން

 

   )ށ(

 ހުއްދަ ކުގެއިދާރާތަ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،ތެރޭގައި ތަކެތީގެ ގެންނަ ދަތުރުވެރިން

 އެ ުކުރެވޭނީޢަމަލ ތަކެއްޗާމެދު އެ ،ހިމެނޭނަމަ ތަކެތި ދޫނުކުރެވޭ މެނުވީ ލިބިގެން

 .ނެވެމަތިން ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަން ތަކެއްޗާމެދު އެ އިދާރާއަކުން

 

   )ނ(

 ކުރުމުގެ ްތައްކަންތައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި އިމީހުންނާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު
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 ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 ފާސްކުރުމުގައި

 ލިބިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިޚުތިޔާރު

 ށްބޭރަ ރާއްޖެއިން ދިއަ މީހުންނާއި އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ބެލުމުގެ ްގެމީހުނ އެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހުންގެ އެ ،ފޮށިތަންމައްޗާއި ފުރާމީހުންގެ

 ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހަވާލުގައި މީހުންގެ އެ ނުވަތަ ދަށުގައި

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި އެންމެހައި

 

  )ހ(

 ޅަނދުފަހަރުގެއު ،މީހުންނާއި ތިބޭ ުފަހަރުގައިއުޅަނދ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 އަތުގައި ހުންގެމީ އެ ،ފޮށިތަންމައްޗާއި މީހުންގެ އެ ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިންނާއި

 ަސްޓަމްސްގެކ ހަވާލުގައި މީހުންގެ އެ ނުވަތަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ މީހުންގެ އެ ނުވަތަ

 ؛ާސްކުރުންފ ބަލައި ތަކެތި އެންމެހައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި

 

   )ށ(

 އެ ،ިމީހުންނާއ ފައިބާ އަރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ހުންގެމީ އެ ނުވަތަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ މީހުންގެ އެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހުންގެ

 ައިބަލ ތަކެތި އެންމެހައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހަވާލުގައި

 ؛ފާސްކުރުން

 

   )ނ(

 މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 އެ ނުވަތަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ މީހުންގެ އެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހުންގެ އެ މީހުންނާއި

 ބަލައި ތަކެތި އެންމެހައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހަވާލުގައި މީހުންގެ

   )ރ(
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 ؛ފާސްކުރުން

 

 ނުވަތަ ަތުގައިއ މީހުންގެ އެ މީހުންނާއި ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ސްޓަމްސްގެކަ

 ްސްގެކަސްޓަމ ހަވާލުގައި މީހުންގެ އެ ނުވަތަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ މީހުންގެ އެ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި އެންމެހައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި

 

   )ބ(

 ،ތަކެއްޗާއި ދާވައް ސަރަޙައްދުތަކަށް ،ކެއްޗާއިތަ ސަރަޙައްދުތަކުގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި އެންމެހައި ނެރޭ ސަރަޙައްދުތަކުން

 

   )ޅ(

 ތަކެތި ައިއެންމެހ ބާލާ އަރުވައި އުޅަނދުފަހަރަށް ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި

 

   )ކ(

  ބަލައި ،ުންގުޅޭގޮތ ތަޙުޤީޤަކާ ނުވަތަ ުރިގުޅުންހ ތަޙުޤީޤަކާ ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ބެލުމުގެ ުންގެމީހ އެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހުންގެ އެ މީހުންނާއި ބޭނުންވާ ފާސްކުރުމަށް

 ައިބަލ ތަކެތި އެންމެހައި ހުންނަ ހަވާލުގައި މީހުންގެ އެ ނުވަތަ ދަށުގައި

 ؛ފާސްކުރުން

 

   )އ(

 ައިގެންލ ،ހަށިގަނޑާއި މީހުންގެ އެ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ހަށިގަނޑު މީހުންގެ

 ެތެރެއިންއ ފޭރާމުގެ ހުންނަ ލައިގެން އަދި ޖީބުތަކާއި ފޭރާމުގެ ފޭރާމާއި ހުންނަ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި

 

   )ވ(

 ދިނުމަށް ަރުވާފ ޞިއްޙީ ރާއްޖޭގައި ،ޙާލަތެއްގައި ބަލަންޖެހިއްޖެ އެތެރެހަށި މީހެއްގެ

 ޤާބިލުކަން ގެކަމު ،ތެރެއިން މީހުންގެ ަދީފައިވާހުއްދ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ

 .ބެލުން އެތެރެހަށި މީހެއްގެ އެ ލައްވައި މީހަކު ލިބިފައިވާ

 

   )މ(

 ްރޯލްގައިވާކޮންޓ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ މީހެއް ނުކުތް ސަރަޙައްދަކުން ކަސްޓަމްސްގެ

 ފެންނަ ަށްކަމ ނަގަންޖެހޭނެ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް އަތުގައި މީހެއްގެ ފޭބި އުޅަނދަކުން

 ކަސްޓަމްސް ށްކަމަ ހުރެދާނެ މުދަލެއް މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ މުދަލެއް

 ބެލުމުގެ ގެމީހެއް އެ މީހަކާއި ކޮންމެ އެފަދަ ،ހިނދެއްގައި ބެލެވިއްޖެ އޮފިސަރަށް

 ؛ފާސްކުރުން ައިބަލ ތަކެތި އެންމެހައި ހުންނަ ހަވާލުގައި މީހެއްގެ އެ ނުވަތަ ދަށުގައި

 

   )ފ(

 މީހެއްގެ ތަނުވަ އެއްޗެއް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހެއްގެ

 ނެތް ެއްފާސްކުރެވޭނެގޮތ ބަލައި މެނުވީ ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް ހަވާލުގައިވާ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް ،ހާލަތްތަކުގައި

 

   )ދ(

 ސާމާނާއި ާއިއާލަތްތަކ އެންމެހައި ބޭނުންވާ ްޓަމްސްއަށްކަސ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 ؛ހިފުން ބޭނުން ތަކެތީގެ އެހެނިހެން އެހީއާއި މީހުންގެ ފަންނީ

   )ތ(
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 ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއިން، ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި

 ޑައަޅާކަނ ްޓަމްސްއިންކަސ ހުޅުވައިގެން ތަކެތި އިތުރަށް ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި މިންގަނޑަކަށް

 

   )ލ(

 އެއްޗެއް ކޮންމެ މަނާކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި، ފެންނަ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 ؛ހިފެހެއްޓުން

 

   )ގ(

 އަދާކުރާ ،މަޢުލޫމާތާއި މީހެއްގެ އެ ،ސުވާލުކޮށް މީހަކާ ކޮންމެ ފާސްކުރާ ބަލައި

 އަށްކަސްޓަމްސް ގުޅޭގޮތުން މީހަކާ އެ އަދި ،ދަތުރާއި މީހެއްގެ އެ ވަޒީފާއާ

 ؛ެންގުންއ ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްކުމަށާއި ލިޔުންތައް އެންމެހައި ބޭނުންވާނެ

 

   )ޏ(

 ޭނުންވާބ ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ފެންނަ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 އެ ޭނުންވެގެންބ ކޮޕީއެއް ލިޔުންތަކުގެ ފެހެއްޓޭހި މިގޮތުން .ހިފެހެއްޓުން ލިޔުންތައް

 އެފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކޮޕީއެއް އޭގެ ،އެދިއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން ލިޔުމެއްގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

   )ސ(

 ކޮންމެ ޭސުވާލުކުރެވ ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 ްވާބޭނުނ ސާފުކުރަން ކަސްޓަމްސްއިން ،ީވެޖަވާބުދާރ ސުވާލަކަށް އެ ،މީހަކު

 ެގެންބޭނުންވ ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން އަދި .ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ލިޔުމެއް ކޮންމެ ނުވަތަ އެއްޗެއް އެދެފި ދެއްކުމަށް

 

.313 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްއިން

 މީހަކު ކޮންމެ ސުވާލުކުރެވޭ

 ކަސްޓަމްސްއަށް

 ދިނުން ުލުންއެއްބާރ

 ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ދެއްކުމަކީނު ލިޔުމެއް އެއްވެސް ނުވަތަ އެއްޗެއް އެދެފި ދެއްކުމަށް ބޭނުންވެގެން

 .ކުށެކެވެ

 

   )ށ(

 ހެއްގެމީ ތަނުވަ އެއްޗެއް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހެއްގެ

 ވީހާވެސް ްޗަކަށްއެއ އެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އެއްޗެއް ހަވާލުގައިވާ

 .މަތިންނެވެ ކުޑަވާނެގޮތެއްގެ ގެއްލުން

 

.314 )ހ(

  

 ދިނުން ބަދަލު ގެއްލުމުގެ

 ކަށްއެއްޗަ ،އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 އެ ބަދަލު ެއްގެކަމ އެ ،ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ނިޔަތުގައި ދިނުމުގެ ލުންގެއް ކަނޑައެޅިގެން

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް އެއްޗެއްގެ

 

   )ށ(

 ގޮތުގައި ބަދަލުގެ އެކަމެެއްގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 ވެރިފަރާތުން އްޗެއްގެއެ މިންވަރާމެދު ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ދިނުމަށް

 ކަނޑައަޅާ ކޯޓުން ގޮތުގައި ބަދަލުގެ އެކަމެއްގެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ

   )ނ(
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 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް އެއްޗެއްގެ އެ މިންވަރެއް

 

 ޓަމްސްގެކަސް ހާލަތުގައި ބުނެފައިވާ ގައި (ދ) މާއްދާގެ ވަނަ 312 ގަވާއިދުގެ މި

 ޫނާއިޤާނ ތެރޭގައި ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް ފިސަރަކުއޮ

 އެއްޗެއް ަނާމ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދުގައި

 ަސްޓަމްސްއިންކ ވެރިފަރާތަށް ބަދަލު ގެއްލުމުގެ ލިބުނު އެއްޗަކަށް އެ ،ފެނިއްޖެނަމަ

 މަނާ ފެނުނު ީހަލާކުކޮށްފައިވަނ އެއްޗެއް އެ ނަމަވެސް ެންއެހ .ނުޖެހޭނެއެވެ ދޭކަށް

 ަށްއިތުރ މިންވަރަށްވުރެ ކުރަންޖެހޭ ހަލާކު ކޮންމެހެން ހޯދުމަށް އެއްޗެއް

 .ދޭންވާނެއެވެ ބަދަލު އެކަމުގެ ،ކަމުގައިވާނަމަ

 

   )ރ(

 އިބަލަ އެތެރެއިން ފޭރާމުގެ ހުންނަ ލައިގެން މީހަކު ނުވަތަ ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ

 .ފެތޭގޮތަށެވެ މިންގަނޑަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ފާސްކުރަންވާނީ

 

315.

  

 ލައިގެން ނުވަތަ ހަށިގަނޑު

 އެތެރެއިން ފޭރާމުގެ ހުންނަ

 ފާސްކުރުން ބަލައި

 ބަލައި ްއެތެރެއިނ ފޭރާމުގެ ހުންނަ ލައިގެން މީހަކު ނުވަތަ ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ

 .މީހެކެވެ ންސުގެއެއްޖި މީހަކާއި އެ ފާސްކުރަންވާނީ

 

   )ހ(

 .ނުވާނެއެވެ ންބާއްވައިގެ ތަފާތުކުރުމެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 

   )ށ(

 ންޖެހޭނެކަމަށްގެންގުޅެ އުޅޭއިރު މަސައްކަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި

 .ެގޮތަށެވެނުވާނ ފުޚިލާ މިންގަނޑާ އަޚުލާޤީ އޮންނަ ކަނޑައަޅާފައި ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ނ(

 ެ.ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވ ޙައްޤުތައް ޒާތީ މީހުންގެ ފާސްކުރެވޭ ބަލައި

 

   )ރ(

 އްކައެއްހާނި ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ޖިސްމާނީ މީހަކަށް އެއްވެސް ފާސްކުރެވޭ ބަލައި

 ައިމާއްދާގަ ވަނ 319 ގަވާއިދުގެ މި ތެރޭގައި މީގެ. ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ގަސްދުގައި

 ަށްބެލުންތަކ ބަލަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއިން ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ،ުމުގައިނުރުހ މީހުންގެ އެ، ފޮށިތަންމަތި ހަށިގަނޑާއި މީހުންގެ އިޢުތިރާޟުކުރާ

 ނުވަތަ ާއަނިޔ ލިބޭ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ބޭނުންކޮށްގެން ބާރުގެ އެކަށީގެންވާ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ހާނިއްކައެއް

 

   )ބ(

 ވަނެއްގެގުނަ އެއްވެސް ނުވަތަ އެތެރެހަށީގައި މީހެއްގެ، ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 މަނާކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ތެރޭގައި ބައެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ނުވަތަ ތެރޭގައި

 ބަލައި އްގުނަވަނެ އެ ،ކުރެވޭނަމަ ޝައްކު ފޮރުވާފައިވާކަމަށް އެއްޗެއް އެއްވެސް

 ފަރާތުން ޭކަމާބެހ ސަރުކާރުގެ ދިނުމަށް ފަރުވާ ޞިއްޙީ ރާއްޖޭގައި ނީފާސްކުރަންވާ

 .ކެވެމީހެ ލިބިފައިވާ ޤާބިލުކަން ކަމުގެ ،ތެރެއިން މީހުންގެ ހުއްދަދީފައިވާ

 

   )ޅ(

   )ކ( ބަލައި އެތެރެއިން ފޭރާމުގެ ހުންނަ ލައިގެން މީހަކު ނުވަތަ ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ



181 

 

 އެކަށީގެންވާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ްޞަކޮށްޚާއ އެކަމަށްޓަކައި ފާސްކުރަންވާނީ

 .ތަނެއްގައެވެ

 

 ބަލައި ްއެތެރެއިނ ފޭރާމުގެ ހުންނަ ލައިގެން މީހަކު ނުވަތަ ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ

 ަމްސްއިންކަސްޓ އެކަމަށް ،ނެތްނަމަ ވަކިތަނެއް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފާސްކުރުމަށް

 ާސްކުރުމަށްފ މިގޮތަށް .ރެވިދާނެއެވެކު ފާސް ބަލައި ތަނެއްގައި އެކަށޭނަ ކަނޑައަޅާ

 ރައްކާތެރި ބޮޑަށް ވީހާވެސް ޙައްޤުތައް މީހާގެ ބަލައިފާސްކުރެވޭ ތަނަކީ ކަނޑައަޅާ

 .ވާންވާނެއެވެ ތަނަކަށް ފަދަ ކުރޭވޭ

 

   )އ(

 ކުއްޖެއްގެެ އ ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި ކުއްޖަކު ނުފުރޭ އަހަރު (އަށާރަ) 18 އުމުރުން

 .ރުގައެވެހާޒި މީހެއްގެ ހުރި ހަވާލުވެގެން ކުއްޖަކާ އެ ުވަތަނ ބެލެނިވެރިއެއްގެ

 

.316 )ހ(

  

 ކުދިން ނުފުރޭ އަހަރު 18

 ފާސްކުރުން ބަލައި

 ހަވާލުވެގެން ނުވަތަ ބެލެނެވެރިއެއް ކުއްޖެއްގެ ނުފުރޭ އަހަރު (އަށާރަ) 18 އުމުރުން

 ޙައްޤުތައް ންގެަކުދިކުޑ ،ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި ކުއްޖަކު އެ ،ނެތްނަމަ ފަރާތެއް ހުރި

 މީހެއްގެ ީފަންނ މުއައްސަސާއެއްގެ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް

 .ހާޒިރުގައެވެ

 

   )ށ(

 ބަލައި ތުންގޮތްގޮ އެހެން ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ އެ ،ބަލަންވާނީ އެތެރެހަށި މީހެއްގެ

 ސްއަށްކަސްޓަމް ށްކަމަ ބަލަންޖެހޭ އެތެރެހަށި މީހެއްގެ އެ ،ފާސްކުރުމަށްފަހު

 .ފެނިއްޖެނަމައެވެ

 

.317 )ހ(

  

 ބެލުން އެތެރެހަށި މީހުންގެ

 ާއްޖޭގައިރ ،ކުރަންވާނީ އެކަން ޙާލަތެއްގައި ބަލަންޖެހިއްޖެ އެތެރެހަށި މީހެއްގެ

 މީހުންގެ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ދިނުމަށް ފަރުވާ ޞިއްޙީ

 .މީހެކެވެ ލިބިފައިވާ ޤާބިލުކަން ކަމުގެ ،ތެރެއިން

 

   )ށ(

 ބެލުމުގެ އްގެމީހެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހެއްގެ އެ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 އެއްޗެއްގެ ،ީފާސްކުރަންވާނ ބަލައި އެއްޗެއް ހުންނަ ހަވާލުގައި މީހެއްގެ ނުވަތަ ދަށުގައި

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ހަވާލުވެހުރި އެއްޗަކާ އެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތް

 

318.

  

 މީހެއްގެ ހުރި ހަވާލުވެގެން

 ބަލައި ހާޒިރުގައި

 ފާސްކުރުން

 ސްޓަމްސްއިންކަ، ތެރެއިން މީހުންގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން މީހުންނާއި އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 މީހުންގެ އެ، ފޮށިތަންމަތި ހަށިގަނޑާއި މީހުންގެ އިޢުތިރާޟުކުރާ ބެލުންތަކަށް ބަލަންޖެހޭ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ބާރު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ބޭނުންކޮށްގެން ބާރުގެ އެކަށީގެންވާ ،ުމުގައިނުރުހ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

319.

  

 ބާރުގެ އެކަށީގެންވާ

 ބަލައި ބޭނުންކޮށްގެން

 ފާސްކުރުން

 

 އެއްވެސް ތަކަށް އެންގުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި ނުވަތަ ،ނުވެއްޖެނަމަ ކިޔަމަން މީހަކު

 އެހީތެރިކަމަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ ،ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް

320.

  

 ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

 އެހީއަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ

 އެދުން



182 

 

 އެފަރާތްތަކުން ،އެދިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސްއިން އެހީތެރިކަމަކަށް އެފަދަ.އެދެވިދާނެއެވެ

 .ވާނެއެވެ ފޯރުވައިދޭން އެހީތެރިކަން އެ ށްކަސްޓަމްސްއަ

 

 

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 

 

 ބަލައި ،މުދާ އިވާދަށުގަ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ،ވޭތޯއާއިދިމާ މުދަލާ ޑިކްލަރޭޝަނާ މުދަލުގެ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ފާސްކުރާނީ

 ާނީފާސްކުރ ބަލައި ހުރިތޯ އެއްޗެއް މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ގޮތުން ޤާނޫނީ

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ

 

321.

  

 ބަލައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ

 ފާސްކުރުން

 ކަންކަން ކޮށްފައިވާބަޔާން ތިރީގައި ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ ްކުރާއިމްޕޯޓ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ކުރުމުގެ

 

322.

  

 ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ

 ލިބިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިޚުތިޔާރު

 ،ްޓްކުރުމާއިޓެސ ،ވަޒަންކުރުމާއި ،ކިރުމާއި ،ގުނުމާއި ،ހުޅުވުމާއި ،ކެނޑުމާއި މުދާ

 .ފާސްކުރުން ބަލައި ގޮތްގޮތަށްވެސް މިނޫން ،ސާމްޕަލްނެގުމާއި

 

  )ހ(

 ،ބެހެއްޓުމާއި ށްއެކަހެރިކޮ ތަނެއްގައި ވަކި ،ސިލުޖެހުމާއި ،ފާހަގަޖެހުމާއި މުދަލުގައި

 .ބެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް ނުފޯރާނެހެން ބާރެއް ފަރާތެއްގެ އެހެން

 

   )ށ(

 ަނަކަށްތ އެ ފާސްކުރަންޖެހޭނަމަ ބަލައި ގެންގޮސްގެން ތަނަކަށް އެހެން މުދަލެއް

 .ބެލުން ގެންގޮސްގެން

 

   )ނ(

 އެކަމަށް ާއޭނ ނުވަތަ ހާޒިރުގައި ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ފާސްކުރާނީ ބަލައި މުދާ

 މުދަލާ ީމީހަކ ޢައްޔަންކުރެވޭ މިގޮތުން .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ޢައްޔަންކުރާ

 .ެވެވާންވާނެއ މީހަކަށް ވަރުގެ އުފުލޭ ޒިންމާތައް ފުލަންޖެހޭއު ގުޅޭގޮތުން

 

.323 )ހ(

  

 ހާޒިރުގައި ވެރިފަރާތުގެ

 ފާސްކުރުން ބަލައި

 ށާއިދިނުމަ ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި މުދާ

 އެ ނުވަތަ ރާތްފަ އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ދިނުމަށް އެހީތެރިވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ހާޒިރުގައެވެ މީހެއްގެ ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތުން

 

   )ށ(

.324 )ހ( މުދަލުގެ އެންގުމުން ބޭނުންވެގެން ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމަށް ބަލައި މުދަލެއް  ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ

 ައިބަލ ހާޒިރުގައި
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 ހާޒިރުވުމަށް .ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ގުޅުވައިގެން މުދަލަކާ އެ ނުވަތަ އިންކާރުކުރާނަމަ

 ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް ޢަމަލެއް މަނާކޮށްފައިވާ

 މުދަލުގެ ،ބެލެވޭނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް

 ފާސް ބަލައި މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހާޒިރުގައިވެސް ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ

 ހާޒިރުގައި ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ އެފަދައިން ނަމަވެސް .ރެވިދާނެއެވެކު

 ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ފަރާތެއްގެ އެ މުދާ ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް

 

 ފާސްކުރުން  

 ،ާސްކުރުމުގައިފ ބަލައި މުދަލެއް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ާސްކުރާފ ،ނިމެންދެން ފާސްކޮށް ފެށިގެން ވަގުތުން އަތްލާ ފުރަތަމަ މުދަލުގައި

 .ންވާނެއެވެކުރަ ރެކޯޑް ވީޑިއޯ ފެންނާނޭހެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެއްވެސް މަންޒަރު

 

   ()ށ

 ،މުދަލެއްނަމަ ހޭބަލަންޖެ އިދާރައަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،މުދަލަކީ އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ަނޑައަޅާކ ފަރާތަކުން އެ ނުވަތަ ހާޒިރުގައި އެފަރާތެއްގެ ފާސްކުރެވޭނީ ބަލައި މުދާ އެ

 .މަތިންނެވެ އުސޫލެއްގެ

 

325.

  

 އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ

 މުދާ ބަލަންޖެހޭ

 .ވެމިވަނީއެ ތިރީގައި އުސޫލު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ަށްރާއްޖެއ

 

326.

  

 ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި މުދާ

 އުސޫލު

 ޒާތުގެ ހަލާކުވެދާނެ އަވަހަށް ،ޖަނަވާރާއި ދިރޭ ،ކުރުމުގައި ފާސް ބަލައި މުދާ

 ،އިަލަބ މުދާ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ކަމަށް ބާލަންޖެހޭ އަވަހަށް ،މުދަލާއި

 .އިސްކަންދެވޭނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް

 

   )ހ(

 މެއްކަ ފަދަ މަދުވުން ނުވަތަ ހަލާކުވުން މުދާ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ

 މުދަލުގެ މަކީހުށަހެޅު ކަސްޓަމްސްއަށް ،ފޯމު ސަރވޭ މުދަލުގެ އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ކަމެކެވެ އިޚުތިޔާރުގައިވާ ވެރިފަރާތުގެ

 

   )ށ(

 ުރާނެފާސްކ ބަލައި ވަސީލަތްތަކާއި ބޭނުންކުރާނެ ފާސްކުރުމުގައި ިބަލައ މުދާ

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ކަނޑައަޅާނީ މިންވަރު

 

   )ނ(

 ަމްސްއިންކަސްޓ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ތެރެއިން މުދަލުގެ ހިމެނޭ ޑިކްލަރޭޝަންގައި

 ނުންވާނަމަބޭ ބަލަން މުދާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،އިތުރަށް މިންވަރުގެ ކަނޑައަޅާ

 ގައިކަސްޓަމްސް ކަމަށް އެ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ކުރިން ގެންދިއުމުގެ މުދާ

 .އެދެވިދާނެއެވެ

 

   )ރ(

 ންކޮށްފައިވާބަޔާ ތިރީގައި ،ނެގުމަށް ސައުންޑިންގ ތެލުގެ ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ،މާސްޓަރު އުޅަނދުގެ ލިޔުންތައް

   ()ބ
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 ރިޕޯޓް ސައުންޑިންގގ ޕޯޓް ލޯޑް

 

1.    

 ޕްލޭން ސްޓޯވޭޖް އުޅަނދުގެ

 

2.    

 ޫރިއަރކ ލޯކަލް، ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ޭދޫކުރެވ ނެތި މެއްނެގު ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި ހާޒިރުގައި އޭޖެންޓްގެ

 ިއަރކޫރ ޯކަލްލ ތަކެތި ދޫކުރެވޭ މިގޮތުން. ދޫކުރެވޭނެއެވެ އޭޖެންޓަށް ިއަރކޫރ ލޯކަލް ،ތަކެތި

 ެްޓްރޯލުގކޮނ ސްގެކަސްޓަމް ،ބަހައްޓަންވާނީ ،ބަހައްޓާނަމަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ އޭޖެންޓްގެ

 .ވަކިންނެވެ ނުވާނެހެން މަސްހުނި މުދަލާ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި

 

   )ޅ(

 ްފަހުކެނޑުމަށ ތަކެތި ގެންނަ ދުވެރިކޮށްމެ ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ްއެނގޭނެގޮތަށ ކެނޑިކަން ޗެކްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޕާރުސަލްގައި އެ

 .ޖަހަންވާނެއެވެ ތައްގަނޑެއް

 

   )ކ(

 ންތެރެއި ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ތަކެތި ެއ ،ނިމެންދެން ކަންތައް ީޑިއުޓ ތަކެތީގެ ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 ދަށުގައި ރޯލުގެކޮންޓް ކަސްޓަމްސްގެ ހަވާލުގައި ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ

 އްޓުމާބެލެހެ ތަކެތި އެ ،ލިސްޓް ތަކެތީގެ ބެހެއްޓޭ މިގޮތުން .ބެހެއްޓޭނެއެވެ

 މްސްއަށްަކަސްޓ ކުރުމަށްފަހު އެންޑޯޒް ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތާއި ހަވާލުވެފައިވާ

 .ނަގަންވާނެއެވެ ކޮޕީއެއް

 

   )އ(

 އެ ިންވަރަކަށްމ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ަންތައްތައްކ އެންމެހައި ނިންމަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ އެ ،ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ

 .ނިމުމުންނެވެ ފުރިހަމަކޮށް

 

.327 )ހ(

  

 ދޫކުރުން މުދާ

 އެއީ ،ްބެލުމުނ ބަލާ ނުވަތަ ނެތި ލޭބަލް ތެރެއިން ތަކެތީގެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް

 ބަލައި ްޗެއްތޯކޮންއެއ ކޮންބާވަތެއްގެ އެއީ ،ދޫކުރާނީ ތަކެތި ނޭނގޭ ކޮންއެއްޗެއްކަން

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ޔަގީން

 

   )ށ(

 ފާސްކޮށް ަލައިބ މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ ،ދެއްކުމުން ޑިއުޓީ

 ފުރިހަމަ ިޕޯޓްރ އެގްޒެމިނޭޝަން މުދަލުގެ ކުރިން ގެންދިއުމުގެ މުދަލެއް އެ ،ނިމުމުން

 އެގްޒެމިނޭޝަން ،ހަލާކުވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ މަދުވެ މުދަލެއް އެގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ އެކަން ރިޕޯޓްގައި

 

   )ނ(

 މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ މްސްއިންކަސްޓަ ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ

 އުނިއިތުރުގެ ގުޅިގެން ފައިސާއަކާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތެއް އިމްޕޯޓްކުރާ

.328 )ހ(

  

 ޗެކްކުރުމުގައި މުދާ

 ފާހަގަކުރެވުން އުނިއިތުރު



185 

 

 ފައިސާއެއް އިތުރަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން އެ، ފާހަގަވެ މައްސަލައެއް

 (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއް އެ ،ދައްކަންޖެހޭނަމަ

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 

 ާތުންވެރިފަރ މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޓަމްސްއިންކަސް އެކަން ފާހަގަވެގެން ދައްކަންޖެހޭކަން ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން އަންގާ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ

 .ްވާނެއެވެނިންމަނ ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ

   )ށ(

 ނުވަތަ ްވާނަމަމުދަލެއ ހަލާކުވެފައިވާ ދަލުގެތެރޭގައިމު އެ ފާސްކުރާއިރު ބަލައި މުދާ

 ަކަށްމުދަލ އެ އެދިއްޖެހިނދެއްގައި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،މަދުވާނަމަ މުދާ

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ ސެޓްފިކެޓް ޝޯޓްލޭންޑް ނުވަތަ ޑެމޭޖްލޭންޑް

 

   )ނ(

 ބޭނުންވެއްޖެ ުމެއްލިޔ ތުންބެހޭގޮ މުދަލާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،ދޫކުރުމަށްފަހު ފާސްކޮށް މުދާ

 ރިޕޯޓުގައި ންއެގްޒަމިނޭޝަ މުދަލުގެ އެ ،ދޫކުރާނީ ލިޔުމެއް އެ ކަސްޓަމްސްއިން ހިނދެއްގައި

 .ވެއެއްގޮތަށެ މަޢުލޫމާތާ އެ ބިނާކޮށް މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުގެ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން

 

 

 

329.

  

 ދޫކުރުން ލިޔުން މުދަލާބެހޭ

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 

 

 ،މުދާ ުގައިވާދަށ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،މުދަލާއި އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ދަލާމު ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލުގެ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ފާސްކުރާނީ ބަލައި

 މަނާކޮށްފައިވާ ންބޭރުކުރު ރާއްޖެއިން ،ިވާބަޔާންކޮށްފައ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ،ދިމާވޭތޯއާއި

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ފާސްކުރާނީ ބަލައި ހުރިތޯ އެއްޗެއް

 

330.

  

 ބަލައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 ފާސްކުރުން

 ންކޮށްފައިވާބަޔާ ތިރީގައި ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ކުރުމުގެ ކަންކަން

 

331.

  

 ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ

 ލިބިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިޚުތިޔާރު

 ،ްޓްކުރުމާއިޓެސ ،ވަޒަންކުރުމާއި ،ކިރުމާއި ،ގުނުމާއި ،ހުޅުވުމާއި ،ކެނޑުމާއި މުދާ

 .ފާސްކުރުން ބަލައި ގޮތްގޮތަށްވެސް މިނޫން ،ސާމްޕަލްނެގުމާއި

 

   )ހ(

   )ށ( ،ބެހެއްޓުމާއި އެކަހެރިކޮށް ތަނެއްގައި ވަކި ،ސިލުޖެހުމާއި ،ފާހަގަޖެހުމާއި ުގައިމުދަލ



186 

 

 .ބެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް ނުފޯރާނެހެން ބާރެއް ފަރާތެއްގެ އެހެން

 

 ަނަކަށްތ އެ ފާސްކުރަންޖެހޭނަމަ ބަލައި ގެންގޮސްގެން ތަނަކަށް އެހެން މުދަލެއް

 .ބެލުން ގެންގޮސްގެން

 

   )ނ(

 އެކަމަށް އޭނާ ނުވަތަ ހާޒިރުގައި ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ފާސްކުރާނީ ބަލައި މުދާ

 މުދަލާ ަކީފަރާތ ޢައްޔަންކުރެވޭ މިގޮތުން .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ޢައްޔަންކުރާ

 .ެއެވެވާންވާނ ފަރާތަކަށް ވަރުގެ އުފުލޭ ޒިންމާތައް އުފުލަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން

 

.332 )ހ(

  

 ޒިރުގައިހާ ވެރިފަރާތުގެ

 ފާސްކުރުން ބަލައި

 ށާއިދިނުމަ ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި މުދާ

 ނުވަތަ ފަރާތް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން ،ދިނުމަށް އެހީތެރިވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތުން އެ

 

   )ށ(

 ްޖެހޭބަލަނ އިދާރައަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މުދަލަކީ ޕޯޓްކުރާއެކްސް ރާއްޖެއިން

 ފަރާތަކުން އެ ަނުވަތ ހާޒިރުގައި ފަރާތެއްގެ އެ ،ފާސްކުރެވޭނީ ބަލައި މުދާ އެ ،މުދަލެއްނަމަ

 .މަތިންނެވެ އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ

 

333.

  

 އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ

 މުދާ ބަލަންޖެހޭ

 މުދަލުގެ އެންގުމުން ބޭނުންވެގެން ކަސްޓަމްސްއަށް މަށްފާސްކުރު ބަލައި މުދަލެއް

 ހާޒިރުވުމަށް  .ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން

 ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ގުޅުވައިގެން މުދަލަކާ އެ ނުވަތަ އިންކާރުކުރާނަމަ

 ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް 

 ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ބެލެވޭނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް

 ،ނަމަވެސް .ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ ބަލައި މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހާޒިރުގައިވެސް

 އިބަލަ މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ހާޒިރުގައި ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ އެފަދައިން

 ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ އެފަރާތެއްގެ މުދާ ،ފާސްކުރަންވާނީ

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ

 

 ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ .334 )ހ(

 ބަލައި ހާޒިރުގައި

 ފާސްކުރުން

 ،ާސްކުރުމުގައިފ ބަލައި މުދަލެއް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ާސްކުރާފ ،ނިމެންދެން ފާސްކޮށް ފެށިގެން ވަގުތުން އަތްލާ ފުރަތަމަ މުދަލުގައި

 .ންވާނެއެވެކުރަ ރެކޯޑް ވީޑިއޯ ފެންނާނޭހެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެއްވެސް މަންޒަރު

 

   )ށ(

 .އެވެމިވަނީ ތިރީގައި އުސޫލު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 

335.

  

 ފާސްކުރުމުގެ ައިބަލ މުދާ

 އުސޫލު

 މުދާ އެ ،ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައި މުދާ ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން

 ފަދަ ދެވޭގެން އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން ،ނުލިބި ގެއްލުމެއް ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 .ގޮތެއްގައެވެ ރަނގަޅު އެކަށީގެންވާ

 

   )ހ(



187 

 

 އެލް.ބީ ެމުދަލުގ ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ މުދަލުގެ ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން

 ނުވަތަ ނަން ެވެރިފަރާތުގ މުދަލުގެ ނުވަތަ ނަންބަރުު ބިލް އެއަރވޭ ނުވަތަ ނަންބަރުު

 ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ. އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެވިފައި މަރުކާ މުދަލުގެ

 .އެވެޗެކުކުރެވޭނެ ލިޔެވިފައިވޭތޯ މަޢުލޫމާތު މި ފާސްކުރާއިރު ބަލައި މުދާ

 

   )ށ(

 ުރާނެފާސްކ ބަލައި ވަސީލަތްތަކާއި ބޭނުންކުރާނެ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ،ކަނޑައަޅާނީ މިންވަރު

 

   )ނ(

 ަމްސްއިންކަސްޓ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ތެރެއިން މުދަލުގެ ހިމެނޭ ޑިކްލަރޭޝަންގައި

 ނުންވާނަމަބޭ ބަލަން މުދާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،އިތުރަށް މިންވަރުގެ ކަނޑައަޅާ

 ަމްސްގައިކަސްޓ އެކަމަށް ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ކުރިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ މުދާ

 .އެދެވިދާނެއެވެ

 

   )ރ(

 ަރަކަށްފެންވ ގަބޫލުކުރާ ކަސްޓަމްސް ކަންތައް ބަންދުކުރުމުގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓް

 ލައިބަ މުދާ އެ ފޮނުވައިގެން އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސް ތަންތަނަށް ކުރަމުންދާ

 ބަންދުކުރާ ުދާމ ،ހުށަހަޅާނީ އެދި ފާސްކޮށްދިނުމަށް ބަލައި މުދާ. ފާސްކޮށްދެވޭނެއެވެ

 .އޮފީހަކަށެވެ ކަސްޓަމްސްގެ ހުންނަ ކައިރީގައި އެންމެ ތަނަކާ

 

.336 )ހ(

  

 އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސް

 އެކްސްޕޯޓް ފޮނުވައިގެން

 ފާސްކުރުން މުދާ

 

 ،މުދަލުގެ އެދޭ ފާސްކޮށްދިނުމަށް ބަލައި ތަންތަނުން ބުނެވިދިޔަ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 މުދާ ހުށަހެޅުމުން ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ކަސްޓަމްސްގެ ޑިކްލަރޭޝަން

 .ޗެކްކޮށްދެވޭނެއެވެ

 

   )ށ(

 ޝިޕާރޒް ޑިކްލަރޭޝަނާއި އެކްސްޕޯޓް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި މުދާ

 ޭމުދަލާބެހ އަދި ފޯމާއި .(ޑީ.އައި.އެސް) ްޑިސްޕެޗ ޮރފ އިންސްޓްރަކްޝަން

 .ވެރިފަރާތަށެވެ ގެމުދަލު ހަވާލުކުރާނީ ،ނިންމުމަށްފަހު ލިޔުންތައް އެކުލެވޭ ،މަޢުލޫމާތު

 

   )ނ(

 ލިޔުންތައް ޭމުދަލާބެހ އެ މުދަލާއި ފާސްކުރެވުނު ބަލައި ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް

 ބަނދަރުގެ ެވޭކުރ އެކްސްޕޯޓް ފާސްކުރެވުނުތަނަކުން ބަލައި މުދަލެއް އެ ،ގޮތަށް ހުރި

 .  ވެރިފަރާތުންނެވެ މުދަލުގެ ގެންދާނީ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ރ(

 ބަލައި މުދާ ތަނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ްޓަމްސްއަށްކަސ ހުންނަ ބަނދަރުގައި ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް މުދާ ،ފާސްކުރުމަށްފަހުވެސް

 .އެވެފާސްކުރެވޭނެ ބަލައި މުދަލެއް އެ އަލުން ފެނިއްޖެނަމަ ބަލަން ިތުރަށްއ

 

   )ބ(

 ިންވަރަކަށްމ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރެވޭނީ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 އިއެންމެހަ ނިންމަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ އެ ،ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ އެ

 .ނިމުމުންނެވެ ފުރިހަމަކޮށް ކަންތައްތައް

.337 )ހ(

  

 ދޫކުރުން މުދާ
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 ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ ،ދެއްކުމުން ޑިއުޓީ

 ިޕޯޓްރ އެގްޒެމިނޭޝަން މުދަލުގެ ކުރިން ގެންދިއުމުގެ މުދަލެއް އެ ،ނިމުމުން

 .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 މުދާ އްޖެއިންރާ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ ންކަސްޓަމްސްއި ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ

 ގެންގުޅި ފައިސާއަކާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތެއް އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 ތުރަށްއި ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން އެ، ފާހަގަވެ މައްސަލައެއް އުނިއިތުރުގެ

 30 ފެށިގެންް ީޚުނތާރ ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއް އެ ،ދައްކަންޖެހޭނަމަ ފައިސާއެއް

 ަންކަސްޓަމްސްއިންއެކ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް)

 .އަންގަންވާނެއެވެ

.338 )ހ(

  

 ޗެކްކުރުމުގައި މުދާ

 ފާހަގަކުރެވުން އުނިއިތުރު

 ާތުންވެރިފަރ މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޓަމްސްއިންކަސް އެކަން ފާހަގަވެގެން ދައްކަންޖެހޭކަން ާއެއްފައިސ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން އަންގާ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ

 .ްވާނެއެވެނިންމަނ ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ

 

   )ށ(

 ބޭނުންވެއްޖެ ުމެއްލިޔ ބެހޭގޮތުން މުދަލާ ވެރިފަރާތުން ުގެމުދަލ ،ދޫކުރުމަށްފަހު ފާސްކޮށް މުދާ

 ރިޕޯޓުގައި ންއެގްޒަމިނޭޝަ މުދަލުގެ އެ ،ދޫކުރާނީ ލިޔުމެއް އެ ކަސްޓަމްސްއިން ހިނދެއްގައި

 .ވެއެއްގޮތަށެ މަޢުލޫމާތާ އެ ބިނާކޮށް މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުގެ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން

 

 

 

339.

  

 ދޫކުރުން ލިޔުން މުދަލާބެހޭ

 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި ތަންތަން އެހެން

 

 

 އެތެރެކުރުން ށްރާއްޖެއަ ނުވަތަ މުދަލެއް ފެންނަ ކަމަށް ނަގަންޖެހޭނެ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 ެކަސްޓަމްސްގ ޚިލާފަށް މިގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލެއް މަނާ

 އެ ،ްގައިހިނދެއ ފެނިއްޖެ ށްކަސްޓަމްސްއަ ބޭރުވެއްޖެކަމަށް ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ

 ޔާރުއިޚުތި ގެނައުމުގެ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އަނބުރާ އެއްޗެއް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

.340 )ހ(

  

 ބަލައި ތަންތަން އެހެން

 ފާސްކުރުމުގައި

 ލިބިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިޚުތިޔާރު

 ރާއްޖެއިން ނުވަތަ މުދަލެއް ފެންނަ ކަމަށް ނަގަންޖެހޭނެ ޑިއުޓީ އެކްސްޕޯޓް

 ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފަށް މިގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލެއް މަނާ ބޭރުކުރުން

   )ށ(
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 އެ ،ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭރުވެއްޖެކަމަށް ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ

 ތިޔާރުއިޚު ގެނައުމުގެ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އަނބުރާ އެއްޗެއް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ،ތަނަކާއި ރިހު މުދާ އެ ،މުދަލާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) އާއި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ކަމަށް ުންހުރިގުޅ މުދަލާ އެފަދަ އުޅަނދަކާއި ބޭނުންކުރި ގެންދިއުމުގައި މުދާ އެފަދަ

 .ްވެއެވެލިބިގެނ ްޓަމްސްއަށްކަސ އިޚުތިޔާރު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި މީހުން ބެލެވޭ

 

   )ނ(

 ،ާސްކުރުމުގައިފ ބަލައި މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 340 ގަވާއިދުގެ މި

 .ވެހޯދަންވާނެއެ އަމުރު ކޯޓު މެނުވީ ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

341.

  

 ހޯދުން އަމުރު ކޯޓުގެ

 ނެކަމަށްނައްތާލާފާ ހެކި ގުޅުންހުރި ކުށާ އެ ިނަމަނާޅައިފ ފިޔަވަޅެއް ވަގުތުން

 ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

   )ހ(

 ހުއްދައާއެކު ގެވެރިފަރާތު މުދަލުގެ ނުވަތަ ތަން ނުވަތަ މީހާގެ ފާސްކުރަންޖެހޭ ބަލައި

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި

 

   )ށ(

 ާސްކުރުމުގައިފ ބަލައި މަތިން ގޮތުގެ ިވާބަޔާންކޮށްފައ މާއްދާގައި ވަނަ 340 ގަވާއިދުގެ މި

 ދައުލަތުގެ ިހިނދެއްގައ ބޭނުންވެއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެޅުމުގައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ

 ަކަށްއެހީތެރިކަމ އެފަދަ .އެދެވިދާނެއެވެ އެހީތެރިކަމަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ

 ްއެހީތެރިކަނ އެ ްސްއަށްކަސްޓަމ އެފަރާތްތަކުން ،އެދިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ

 

342.

  

 ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

 އެހީތެރިކަމަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ

 އެދުން

 

 

 ބައި ތޭރަވަނަ

 

 ތަޙުޤީޤުކުރުން މައްސަލަ

 

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 މަޢުލޫމާތުދިނުން މައްސަލައާގުޅޭ ،ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ،ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު
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 މްސްއަށްކަސްޓަ ބާރު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައިތިރީގ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

.343 )ހ(

  
 ކަސްޓަމްސްއަށް

 ބާރު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ

 މައްސަލަތައް ލިބިފައިވާ

 ާމުދ ސިއްރުން ރާއްޖެއިން އެތެރެކުރުމާއި މުދާ ސިއްރުން ރާއްޖެއަށް

 ؛މައްސަލަތައް ބޭރުކުރުމުގެ

 

1.    

 މުދަލާ ުވުމާއިއިތުރ މުދާ ވަރަށްވުރެ ޑިކްލެއަރކުރި ،އޮޅުވާލުމާއި އަގު މުދަލުގެ

 ؛މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ މަޢުލޫމާތު ނޫން ޞައްޙަ ގުޅޭގޮތުން

 

2.    

 ؛ައްސަލަތައްމ އެތެރެކުރުމާގުޅޭ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 

3.    

 ؛އްސަލަތައްމަ ގުޅޭ ބޭރުކުރުމާ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ާފަށްޚިލ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 

4.    

 ުގެދެއްކުމ ފައިސާ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ނެތި ފައިސާ އެކައުންޓުގައި

 ؛މައްސަލަތައް

5.    

 ައުމުގެގެނ ބަދަލު ލިޔުމަށް އޮޅުވާލުމާއި ލިޔުން ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ؛މައްސަލަތައް

 

6.    

 ،ވަނުމާއި ހުއްދަނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ގެކަސްޓަމްސް އުޅަނދުފަހަރަށް ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛މައްސަލަތައް ފޭބުމުގެ އަރައި ހުއްދަނެތި

 

7.    

 ަށްއެކަމ ދަނިކޮށް އަދާކުރަމުން ވާޖިބު އޭނާގެ އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސް

 ؛ތައްމައްސަލަ ހުރަސްއެޅުމުގެ

 

8.    

 ؛މައްސަލަތައް ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 

9.    

 ކޮންމެ ްޓަކައިތަޙުޤީޤުކުރުމަށ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުންވެސް

 

   )ށ(

ުރާނީ ކ ީޤުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ތަޙުޤމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގު ގެކަސްޓަމްސް

 ނެވެ.ަތިންމުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މ ގެކަސްޓަމްސް

 

   )ނ(

 .ޅިދާނެއެވެހުށަހެ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއަށް ވަގުތަކުވެސް ކޮންމެ ބަންދުނޫން ކަސްޓަމްސް

 

344.

  
 ވަގުތު ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަ

 ެރެއިންތ ގޮތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހުށަހެޅޭނީ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ގޮތަކަށެވެ

345.

  
 ގޮތް ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަ
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 ،ލިޔުމުން

 

   )ހ(

 ،ޒަރީޢާއިން ފޯނުގެ

 

   )ށ(

 ،ޒަރީޢާއިން ފެކްސްގެ

 

   )ނ(

 ،ޒަރީޢާއިން އީމެއިލްގެ

 

   )ރ(

 .އަނގަބަހުން ހާޒިރުވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   ބ()

 346.

  
 ހުށަހެޅުން ލިޔުމުންމައްސަލަ

 ައްސަލަމ ،ހުށަހަޅާނަމަ މައްސަލަ ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތްތަކުން ންމުއާ

 އެ .ވެއެޑްރެސްކޮށެ ކަސްޓަމްސްއަށް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ހުށަހަޅަންވާނީ

 .ެހިމަނަންވާނެއެވ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ލިޔުމުގައި

.346 )ހ(

  
 ހުށަހެޅުން ލިޔުމުންމައްސަލަ

    (1) ؛ތާރީޚު ަޅާހުށަހ ަމައްސަލ

    (2) މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛

    (3) މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ؛

 ކަމަށް ނެކޮށްފާ ކުށެއް ނުވަތަ ކުރާކަމަށް ކުށެއް ނުވަތަ ކުރިކަމަށް ކުށެއް

 ؛ައްސަބަބުތ ބޫލުކުރާޤަ

(4)    

    (5) ؛ބާވަތް ކުށުގެ

    (6) ؛މަޢުލޫމާތު ޤަރީނާގެ ހެއްކާއި ލިބިފައިހުރި

    (7) ؛ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚު

    (8) ަން؛ތެވޭ މައްސަލަ ހިނގި ތަން ނުވަތަ ހިނގާ ތަން ނުވަތަ ހިނގާނެކަމަށް ބެލ

    (9) މީހާގެ ފޯނު ނަންބަރު؛މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

    (10) މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް.

މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ  ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް

ދޭ  ކުށެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް

ވަނަ  2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ުރަން އޭނާ ބޭނުން ނުވާނަމަ، ާމަކމީހަކީ ކާކުކަން ހ

ގަވާއިދުގެ  ށް މިކަމަޢުލޫމާތު ދިނުން އެނާގެ މައްޗަ ކޮށްފައިވާނަންބަރުގައި ބަޔާން

   )ށ(



192 

 

ބަޔާންކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު  މީހާޔާބެހޭ އަދި އެ ދަށުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

ުވަތަ އޭނާގެ ކަސްޓަމްސްއަށް ދިންނަމަވެސް، އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން ނ

 ތެރިކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަންވާނެއެވެ.ްކައުރައ

ް ްޓަމްސސް ކަސގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވް މި

ް ާއަކަށބޭރު މައްސަލައެއް ނަމަ، ނުވަތަ އެހެން އިދާރޞުން ސަރވިސްގެ އިޚްތިޞާ

ް ެގޮތަށއކަން ނަމަ، އެ ސާއަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްސަް މުއައްނުވަތަ އެހެނ

ައި ލިޔުމުން ތެރޭގ )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ 10މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާއަށް  ،ބަޔާންކޮށް

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން 

   )ނ(

 ،ުމަށްފަހރުފުކުމައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ސާ އެ ،ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން

 ައްސަލަމ ،ޮށްރީ ކުރިކަން، ލިޔުމުން ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޓަމައްސަލަ ރަޖިސް އެ

 ނެއް( ދުވަހުގެ)ތި 3މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  ،ހުށަހެޅި މީހާއަށް

 ސަލަްމައވިޔަސް،  ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި މިހެން އޮތްކަމުގައި

 އެ ފިނަމަ،ބުނެ ރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ބޭނުން ނޫންކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާޓަރަޖިސް

 ލިޔުން ފައިލް ކުރަންވާނެއެވެ. އެ އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެފައި،ކަން 

 

347.

  
 ރަޖިސްޓަރީކުރި މައްސަލަ

 ދޫކުރުން ލިޔުން ކަމުގެ

ުރި ޅުން ހއާ ގުގުޅިގެން، މައްސަލަ ޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާޙުކަސްޓަމްސްއިން ތަ

 ރަންުލޫމާތު ސާފުކޢުފަރާތަކުން ނުވަތަ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު މަ

ް ަޙުޤީޤަށތނުވަތަ  ދަތިނުވާނަމަޤީޤަށް ޙުތަ ދީގެންލޫމާތު ޢުމަ އެދިއްޖެނަމަ، އެ

ިމެނޭ ހ ައިގައިއަދި މައްސަލ ހުރަހެއް ނެތްނަމަތަޙުޤީޤަށް ނުވަތަ ނާރާނަމަ ބުރުލެއް 

 ވެ.ެވިދާނެއެމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދ އެ އިޢުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ،އެކަމަށް ފަރާތަކުން 

.348 )ހ(

  
 މަޢުލޫމާތު މައްސަލައާގުޅޭ

 ސާފުކުރުން

 ނެފައިަށް ބުމާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށް "މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް" ކަމ މި

 ނޭ މީހުންނަށެވެ.ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެ ،އެވަނީ

   )ށ(

 ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ނިމޭތާ ތަޙުޤީޤުކޮށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 މައްސަލަ ތަށްފަރާ ތުހުމަތުކުރެވުނު ،ފަރާތަށާއި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް އެ ތެރޭގައި

 .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން ނިމުނުގޮތް

 

.349 )ހ(

  
 ނިމުން ތަޙުޤީޤުކޮށް

 ެރަލްގެޖެނ ޕްރޮސެކިއުޓަރ މައްސަލަތައް ޖިނާއީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ީޢަތަށްޝަރ

 ފޮނުވުން؛ އޮފީހަށް

(1)    

 އޮފީހަށް ެޖެނެރަލްގ އެޓަރނީ މައްސަލަތައް މަދަނީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޝަރީޢަތަށް

 ފޮނުވުން؛

(2)    

ލް ައިަ ފސަލތްނަމަ، މައްނިންމިއިރު ދަޢުވާކުރުމަށް އެކަށޭނަ ހެކި ނެ ޤުޤީޙުތަ

 ކުރުން؛ އަދި

(3)    

ށް ގެންދިޔުމަށް އެކަށޭނަ ހެކި ނެތުމުން މައްސަލަ އިތުރަށް ޔަޤީޤު ކުރިޙުތަ (4)    
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އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އަލުން ނިންމާ މައްސަލަތަކާއި، ނުކުރަން  ޤުޤީޙުތަ

 ނިންމާ މައްސަލަ ފައިލް ކުރުން. ގެންދަންށް ޔަކުރި

ުގައި ބަންދ މީހާ ރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކު

ށް މައްޗަކުރި ބަހައްޓައިގެން ތަޙުޤީޤުކުރާނަމަ، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ފަނޑިޔާރެއްގެ

ްގައި ދަޢުވާ )ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއ 20ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރެވޭތާ 

 ެވެ.ވާނެއަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފޮނުވަންކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހ

   )ށ(

ކީ މީހަ ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ

 12/2016ނަންބަރު ޤާނޫނު  ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރުމުން

ތަ އެ ނުވަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން  60ގެ ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)

އްގެ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފައިވާ މީހެއްނަމަ، އޭނާ ފަނޑިޔާރެ

ރޭގައި އެ ގެ ތެ)ތިރީސް ފަހެއް( ދުވަހު 35ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރެވޭތާ 

 ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލައެއްގައި

 .ކަސްޓަމްސްއިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ

   )ނ(

ވޭ ތުކުރެތުހުމަ މީހަކު ކުރިކަމަކަށް ކޮށްފައިވާ)ނ( ގައި ބަޔާން އާއިމާއްދާގެ )ށ(  މި

ި އްދާގައމާ ް އެމައްސަލައިގެ ބާވަތުނ ވެފައި، އެ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގައި

ނެ ރެވިދާހަމަކުމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ޓަކައިުރުމަށްކ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، އެ އްސަލައެއް ކަމުގައިމަ

 ލަށްރަޖެނެ ރޕްރޮސިކިއުޓަ ފައިސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،އެދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނު

 ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

   )ރ(

ި، ް ފިޔަވައ)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައއާއި މާއްދާގެ )ށ(  މި

ެން ފެށިގ ަހުންކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް، ތަޙުޤީޤު ނިމޭ ދުވ

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް  30

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

   )ބ(

 މުމެއްނިން މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގޮތެއް ނިންމައިފިނަމަ، އެ މި

 ،ހާއަށާއިހުށަހެޅި މީ މައްސަލައެއް އެ، ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ފަނަރަ( 15ނިންމާތާ 

 .ްގަންވާނެއެވެއަނ ލިޔުމުން ،ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ،މީހާއަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށުގެ

ް ލިޔުނ މީހާ އެ މާއްދާގައި މިހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މި

 ެ.ާނެއެވުރަންވފައިލްކ އެ ވާހަކަ ލިޔެފައި، އެ ލިޔުންފިނަމަ، ބުނެކަމަށް ބޭނުން ނޫން

   )ޅ(

 ،ިޔުންުގެ ލމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، މައްސަލަ ނިމުނުގޮތ

 އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

   )ކ(

    (1) ؛ްގެންލުކޮށވާހަ ހާއާ ލިޔުންމީމައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާއާއި ތުހުމަތު ކުރެވުނު 

ކުރުމަށް ދީފައިވާ ފޯނު  ތުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މުޢާމަލާޙުމައްސަލައިގެ ތަ (2)    
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 ؛ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް ފޮނުވުން ަށްނަންބަރ

 ފައިވާދީ ކުރުމަށް ތުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މުޢާމަލާޙުމައްސަލައިގެ ތަ

 ؛ލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުންސީއިލެކްޓްރޯނިކް ވައެހެނިހެން 

(3)    

ށް ްރެހަކުރެވުނު މީހާގެ ދާއިމީ އެޑ ތުހުމަތު އާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ

 ްކުރުން.ޕޯސްޓ

(4)    

 ި ތިބިަކުގައލަތްތހާމާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، އަންނަނިވި  މި

 ލެއް ނުހިނގާނެއެވެ.ސޫއުކޮށްފައިވާ ބަޔާންމާއްދާގައި  މީހުންނަށް އެ

   )އ(

    (1) މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު، ވަކި ފަރާތެއް ނާންގާ ހުށަހެޅި މީހުން؛

ް ަލަނގޮތް ބ ގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މައްސަލައިގައިވާލައިމައްސަ

 ފައިވާ މީހުން.ގައިބޭނުންނުވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް އަން

(2)    

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ހިފެހެއްޓުން ހުއްޓުވުމާއި މީހުން

 

 

 ީޤުތަޙުޤ މައްޗަށް މީހެއްގެ އެ ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ މީހަކު އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ހިންގުމަށްޓަކައި

 

.350 )ހ(

  

 މީހުން ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤު

 ހިފެހެއްޓުން

 ްސްގެކަސްޓަމ ބޭނުމަކު އެނޫންވެސް ނުވަތަ ގައިއައުމު ރާއްޖެއަށް މީހަކު

 ައްދެއްގައިސަރަޙ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ

 މަނާ ކުރުންއެތެރެ ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ މުދަލެއް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ،ވަނިކޮށް

 ނުވަތަ އެ އިގައަތު މީހެއްގެ އެ ލިޔުމެއް މުދަލަކާބެހޭ މިއިން ނުވަތަ މުދަލެއް

 ށްއޮފިސަރަ ކަސްޓަމްސްގެ ފޮރުވާފައިވާކަމަށް ހަށިގަނޑުގައި މީހެއްގެ

  ނުވަތަ ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 

1.    

 ބޭނުމަކު އެނޫންވެސް ނުވަތަ ފުރުމުގައި ބޭރަށް ރާއްޖެއިން މީހަކު

 ަމްސްގެކަސްޓ ވަތަނު އުޅަނދެއްގައި ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ާއްޖެއިންރ ނުވަތަ މުދަލެއް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ،ވަނިކޮށް ސަރަޙައްދެއްގައި

 މީހެއްގެ އެ ލިޔުމެއް މުދަލަކާބެހޭ މިއިން ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ ބޭރުކުރުން

 ސްޓަމްސްގެކަ ފޮރުވާފައިވާކަމަށް ހަށިގަނޑުގައި މީހެއްގެ އެ ނުވަތަ އަތުގައި

 ނުވަތަ ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ކުރެވޭގަބޫލު އޮފިސަރަށް

 

2.    
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 ނުވަތަ އިއަތުގަ މީހެއްގެ ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 ެއްޗެއްއ މަނާކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި އެތެރެއަށް ހަށިގަނޑުގެ

 އްޖެއިންރާ ނުވަތަ އެތެރެކުރަން ރާއްޖެއަށް އެއްޗެއް އެ ސިއްރުން ލައިގެން

 ެކަށީގެންވާއ ޤަބޫލުކުރެވޭ އޮފިސަރަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ކަމަށް އުޅޭ ބޭރުކުރަން

 ނުވަތަ؛ އޮތުން ސަބަބެއް

 

3.    

 ނޑުގެހަށިގަ މީހެއްގެ ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 ސިއްރުން ގެންލައި އެއްޗެއް މަނާކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި އެތެރެއަށް

 ކަމަށް އުޅޭް ބޭރުކުރަނ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެތެރެކުރަން ރާއްޖެއަށް އެއްޗެއް އެ

 ެރެއެތ ހަށިގަނޑުގެ މީހެއްގެ ޤަބޫލުކުރެވޭ އޮފިސަރަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ނުވަތަ؛ އެކްސްރޭކުރުމަށް ނުވަތަ ޗެކްކުރުމަށް

 

4.    

 ްއަޅައިފިހުރަސ ުރުމަށްއަދާކ ވާޖިބު ނުވަތަ ދައުރު އޮފިސަރެއްގެ ކަސްޓަމްސް

؛ މީހަކު ްމެކޮނ ކޮށްފި މަސައްކަތް ކުރަން ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ މީހަކު ކޮންމެ

 ނުވަތަ

 

5.    

 ކަސްޓަމްސްއާ ނުވަތަ ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

ް ކަމަށ ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފިކަމަށް ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ކުށެއް ގުޅުންހުރި

 ހާލަތްތަކުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ އޮފިސަރަށް ކަސްޓަމްސްގެ ކަމަށް ކޮށްފާނެ ނުވަތަ

 ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ އެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ އެ 

  ނުވަތަ ؛ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ފެންނަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

 

6.    

 ސްއާކަސްޓަމް ނުވަތަ ކުށެއް ށްފައިވާބަޔާންކޮ ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ނުވަތަ ށްކަމަ ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފިކަމަށް މީހަކު އެ ކުށެއް ގުޅުންހުރި

  ތަނުވަ ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ކޮށްފާނެ

 

7.    

  ްއެދުމުނ ންކަސްޓަމްސްއި ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ކާކުކަން މީހަކީ އެ

 ޞައްޙަ ތަކީމަޢުލޫމާ ދީފައިވާ ނުވަތަ ،އިންކާރުކުރުން ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު އެ

  ނުވަތަ ؛އޮތުން ސަބަބެއް ބަލަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ނޫން

 

8.    

 ތަނުވަ ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ުވަތަނ ،ކުރަމުންދާ ުވަތަނ ،ކޮށްފައިވާ ކުށެއް ގުޅުންހުރި ކަސްޓަމްސްއާ

 އަތުގައިވާ އްގެމީހެ އެ މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ ތަޙުޤީޤާ ކުށެއްގެ ބެލެވޭ ކޮށްފާނެކަމަށް

 އަށްކަސްޓަމްސް އޮތުމާއެކު ސަބަބެއް ބަލަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއިން ކަމަށް

 ސަބަބެއް ގަބޫލުކުރެވޭ ނުވާނެކަމަށް ތަބާ އެންގުމަކަށް އަންގާ ހާޒިރުވުމަށް

 .އޮތުން

 

9.    



196 

 

 އަށްކަސްޓަމްސް ،ހިފެހެއްޓުމުގައި މީހުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 މީހުން ިކަމާއެކުއެހީތެރ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ހިފެހެއްޓުމުގެ

 

   )ށ(

 ހަކުމީ އެ ،ހިފަހައްޓާނަމަ މީހަކު މްސްއިންކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަ ތަޙުޤީޤު

 .ނެދޭންވާނެއެވެބު އޭނާއަށް ކާކުކަން ތިމާއަކީ އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް ،ހިފެހެއްޓުމާއެކު

 .ދޭންވާނެއެވެ މީހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އަދި

 

.351 )ހ(

  

 އަންގަންޖެހޭ ހިފެހެއްޓުމާއެކު

 އެންގުންތައް

    (1) ު ހިފެހެއްޓިކަން؛މީހަކ އެ

ި ްގައތުހުމަތު ކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއ ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމާއި

 ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛ކޮން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

(2)    

    (3) ތަން؛ދާ މީހަކު ގެން އެ

ައްޤު މުގެ ޙހުރުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުޢުކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަ

 ބިގެންވާކަން؛ލި

(4)    

ް ެއްވެސއައްޤު ޙހަނުހުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި  ކޮށްފައިވާކުށް ބަޔާން ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ޤު ޙައް އެ     މިންވަރަކަށް  އެ ،މިންވަރަކަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ

 ؛ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން

(5)    

    (6) ން؛ާކަޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވ

ހެއް މީާ ލިބިފައި ނުވޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން 

ން އުލަތުަ، ދަކަމުގައިވާނަމ ކުށަކަށްބޮޑު  އީނަމަ އަދި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ޖިނާ

 ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛

(7)    

    (8) ް؛ިކަނގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ ކިހާ ވަގުތެއްގައ ފައި އެންމެޓައިހިފަހައް

 އެ ދާނަމަގެން މީހަކު އެ އެހެން ތަނަކަށް ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤު އިތުރަށް

 ؛ަންކ ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤު އިތުރަށް ގެންދަނީ އެ ،ތަނަކާއި ގެންދާ

(9)    

ސުވާލަށް  ވިޔަސް، އިސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމުގަ

 ޖަވާބު ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަން؛

(10)    

    (11) ަން.ްޗެއްކއެއ ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބަކީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ

ޖަކު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން )އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއް 18

ުވަތަ ނަށް ނެރިންފައިވާކަން އޭނާގެ ބެލެނިވިޓައފައިވާނަމަ، އޭނާ ހިފަހައްޓައިހިފަހައް

ކަށް ަވަހައވީ އެންމެ  ،މާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތަކަށްޙިތު ޙަލަޞްއޭނާގެ މަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

   )ށ(



197 

 

 

 ތިރީގައި ،ުތުވަގ ދޫކޮށްލާ މީހަކު އެ ،ހިފަހައްޓާނަމަ މީހަކު އެއްވެސް ކުރުމަށް ތަޙުޤީޤު

 .ދޭންވާނެއެވެ ލިޔުމުން މީހަކަށް އެ މާތުމަޢުލޫ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

352.

  

 ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު މީހަކު

 ދޭންޖެހޭ ވަގުތު ދޫކޮށްލާ

 މަޢުލޫމާތު

   )ހ( ؛ތަން އާއިގަޑި ތާރީޚާއި ހިފެހެއްޓި މީހަކު އެ

   )ށ( ؛ހާލަތު ސަބަބާއި ހިފެހެއްޓި މީހަކު އެ

   )ނ( ؛ތަން އާއިގަޑި ތާރީޚާއި ދޫކޮށްލި މީހަކު އެ

 ،ނަމާއި ިހަމަފުރ އޮފިސަރުގެ ކަސްޓަމްސް ރަކާތްތެރިވިހަ ހިފެހެއްޓުމުގައި މީހަކު އެ

 ؛ނަންބަރު ންގެއައިޑެންޓިފިކޭޝަ ސްޓާފް މާއި،މަޤާ

   )ރ(

ހުރި ވާލުވެޓާ ހަނުވަތަ ޔުނި ނާއެ މީހަކު ހުއްޓުވުމަށްފަހު ބަހައްޓައިފައިހުރި ސެކްޝަ

  ބަރު.ނަން ސްޓާފް އައިޑެންޓިފިކޭޝަންގެ ާއިއެންމެ އިސް އޮފިސަރުގެ ނަމާއި މަޤާމ

   )ބ(

 އޮފިސަރުގެ މްސްކަސްޓަ ،އުޅުމަކީ ކުރަން ކަމެއް ކުރެ ކަންކަމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 އުޅުންކަމަށް ންކުރަ ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުން އަދާކުރުމަށް ވާޖިބު ނުވަތަ ދައުރު

 .ބެލެވޭނެއެވެ

 

353.

  

 ޮފިސަރުގެއ ކަސްޓަމްސް

 ވާޖިބުއަދާކުރުމަށް

 ހުރަސްއެޅުން

 ނުވަތަ ބާރެއް ޤާނޫނީ އެއްވެސް ލިބިފައިވާ އޮފިސަރުންނަށް ކަސްޓަމްސް

 ުވަތަނ ހުރަސްއެޅުން މާނައެއްގައި އެއްވެސް ހިފުމަށް ބޭނުން އިޚްތިޔާރެއްގެ

 ިންމިއ ތަނުވަ ރޭވުން ކުރަން މިއިންކަމެއް ނުވަތަ ކުރުން ކަމެއް ހުރަސްއެޅޭފަދަ

 ުވަތަނ ގޮވާލުން ކުރަން މިއިންކަމެއް ނުވަތަ ބައިވެރިވުން ކުރުމުގައި ކަމެއް

 .ުޅުންއ ކުރަން މިއިންކަމެއް ނުވަތަ އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ ހިތްވަރުދިނުން

 

   )ހ(

 ނުވަތަ ބާރެއް ޤާނޫނީ އެއްވެސް ލިބިފައިވާ އޮފިސަރުންނަށް ކަސްޓަމްސް

 ރައްދުވާ ަމުރުއެއ ނުވަތަ ނުކިޔަމަންތެރިވުން މުރަކަށްއަ ކުރާ ދަށުން އިޚްތިޔާރެއްގެ

 ެނޫންވެސްއ ނުވަތަ ހިތްވަރުދީ ،ގޮވާލައި ނުކިޔަމަންތެރިވުމަށް އެއަމުރަށް މީހަކު

 ކަމެއް މިއިން ތަނުވަ ބައިވެރިވުން މިއިންކަމެއްގައި ނުވަތަ އެހީތެރިވެދިނުން ގޮތަކުން

 .ރޭވުން ނުވަތަ އުޅުން ކުރަން

 

   )ށ(

 ވާޖިބު ގެއޭނާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،އޮފިސަރަކު ޓަމްސްކަސް

 ަސައްކަތްކުރުންމ ހަމަލަދިނުމަށް ނުވަތަ ހަމަލަދިނުން އޭނާއަށް ދަނިކޮށް އަދާކުރަމުން

 ނުވަތަ ުންދިނ ހިތްވަރު ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ ދިނުން އިންޒާރެއް އެފަދަ ނުވަތަ

  ވެރިވުންބައި ކަމެއްގައި އެފަދަ

 

   )ނ(

 އެޑްރެސް ާއިނަމ މީހެއްގެ އެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ކާކުކަން"

 .ލިޔުމަކަށެވެ ރަސްމީ ފޮޓޯޖެހި ނުވަތަ ،ލިޔުމެއް ރަސްމީ ހިމެނިގެންވާ

354.

  

 މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ކާކުކަން
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ްވެސް ައި އެއމަތުގކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ތުހުކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާން

ރިހަމަ ތައް ފުްތައްމީހަކު ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، ކަސްޓަމްސްއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކަނ

އެ ސްއާ )ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވި 24 ،ކުރުމަށްފަހު

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.މީހަކު 

 

355.

  

 މީހުންނާމެދު ޭހިފެހެއްޓ

 އުސޫލު ޢަމަލުކުރާ

 ްޓަމްސްއިންކަސ ،މައްސަލަތަކުގައި ގުޅޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އަތުލެވޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ތަޙުޤީޤު ސަލަމައް އެ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަންތައްތައް އިދާރީ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

 ޯލްޑިވްސްމ ެތިމަސްތުވާތަކ ހިމެނޭ މައްސަލާގައި އެ ،މީހަކާއި އެ ކުރުމަށްޓަކައި

 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ސަރވިސްއާ ޕޮލިސް

 

.356 )ހ(

  

 ތަޙުޤީޤުކުރުން މައްސަލަ

 ަވާއިދުގައިގ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ފިޔަވައި މައްސަލަތައް ގުޅޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާ

 .ިންނެވެކަސްޓަމްސްއ ތަޙުޤީޤުކުރާނީ މައްސަލަތައް އެހެނިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 ޮތުންގުޅޭގ ތަޙުޤީޤަކާ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން ނުވަތަ ބޭނުމަށް ްޓަމްސްގެކަސ

 މްސްއިންކަސްޓަ ،މީހަކު ހުންނަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 ަތަނުވ ގެނެސްގެން ޢިމާރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅޭގޮތުން ތަޙްޤީޤަކާ ކުރާ

 ްކަސްޓަމްސްއިނ މީހަކާ އެ ައިޢިމާރާތެއްގ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 .ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ޮތުންގުޅޭގ ތަޙުޤީޤަކާ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން ނުވަތަ ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ަލުކުރެވޭނީޢަމ މީހުންނާމެދު ތިބޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 .މަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ތަކާގަވާއިދު ޤާނޫނާއި ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 

   )ރ(

 ،ޙާލެއްގައި ޖެއެދިއް މީހަކު ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 ،އެއްނަމަބިދޭސީ .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު ފޯނުކުރުމުގެ މީހަކަށް ޢާއިލާގެ އޭނާގެ

 ެޕްރެޒެންޓޭޓިވްރ ނުވަތަ ފީރުސަ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤައުމުން އޭނާގެ

 މީގެ .ެދޭންވާނެއެވ ފުރުޞަތު ފޯނުކުރުމުގެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ހުންނަ

 ރާއްޖެއިން ކަންކަމާ އޭނާގެ ،ބިދޭސީއަކުނަމަ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި އިތުރުން

 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު ފޯނުކުރުމުގެ ފަރާތަކަށް މަސްއޫލުވާ

 

   )ބ(

ޤީޤު ކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ޙުްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ތަމޯލްޑިވ

 ބާރު ހިންގުމުގެ ޤުޤީޙުބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ ތަ ޚާއްޞަމައްސަލައެއްގައި، ވަކި 

ް ެގޮތުނިވި ދތިޞާޞް ހިނގާނަމަ، އަންނަނޚްޤާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ އިދާރާއެއްގެ އި

 ވެ.މަލުކުރެވިދާނެއެކުރެ ގޮތަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ޢަ

.357 )ހ(

  

 ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން

ށް ޔައެ އިދާރާއަކުން ކުރި ުޤީޤޙުބައިގެ ތަ އެ އެ މައްސަލައިގެ (1)    
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 ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުން؛ ނުވަތަ

    (2) ން.ންގުމި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހި

ައްސަލަ މ( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެހެން އިދާރާއަކަށް 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

 ފޮނުވަންވާނީ ރަސްމީ ލިޔުމަކުންނެވެ.

   )ށ(

އި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ބަލަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގަ

ް ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއަކާ ނުވަތަ އިދާރާތަކަކާ ގުޅިގެން ޖޮއިންޓ

ެ ާނީ އކުރ އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންނަމަ، އެކަން

އްގެ ސްވުމެއެއްބަ އިދާރާތަކަކާއެކު ސޮއިކުރާ ނުވަތަ އެ އެކުއިދާރާއަކާ ކަމަށްޓަކައި އެ

 ދަށުންނެވެ.

   )ނ(

މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ، ޖޮއިންޓް  މި

ތަ ނުވަ ުއާއެކނުގައި ކަސްޓަމްސްއާއެކު ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިންވެސްޓިގޭޝަ

ރާނެ ަކިކުތިޞާޞް ހިއްސާކުރާނެ ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ދައުރު ވޚްތަކާއެކު އާއިދާރ

ރާ ޔާންކުއް ބަހަމަތައް ނުވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އުސޫލުތަ

 އެއްބަސްވުމެވެ.

   )ރ(

 ިމަ، މާއި އެ އެއްބަސްވުން ވެވޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ބޭނުންނަކަސްޓަމްސްއ

ި ތަ ވަކނުވަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން، ވަކި މުއްދަތަކަށް

 ލެވިދާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ ގެންމައްސަލައަކަށް ބިނާކޮށް

   )ބ(

ވި ނަނިިގެން، އަންޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހިންގާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅ

ުގެ ައުލަތިވާ ދކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް ކަސްޓަމްސްއާއި ކަސްޓަމްސްއާއެކު ބައިވެރ

 ޤީޤީ އިދާރާ ނުވަތަ އިދާރާތައް އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.ޙުތަ

   )ޅ(

    (1) މައްސަލައިގެ ދާއިރާ؛

    (2) ދެ މުއައްސަސާގެ ދައުރު ވަކިވެގެންދާނެ ގޮތް؛

    (3) ތިޞާޞް؛ޚްއަކަށް ލިބިގެންވާ އިކޮންމެ އިދާރާ

    (4) ް؛ތައވާނެ އުސޫލުުލޫމާތަށް ވާޞިލޢުހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަ

    (5) ލޫމާތު އެއްކުރާނެ އުސޫލުތައް؛ޢުހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ މަ

    (6) މަޝްވަރާކުރުމާއި ވިލަރެސްކުރާނެ އުސޫލުތައް؛

    (7) ލޫމާތުގެ އުސޫލު؛ޢުް ހާމަކުރެވޭ މަމައްސަލައާ ގުޅިގެނ

ުޅޭ އާ ގމައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް މައްސަލަ

 ލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލު؛ޢުމަ

(8)    
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 ގުމުގެް ނެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ ސުވާލުކޮށްގެން ބަޔާނ

 އުސޫލު؛

(9)    

ަތު ލޫމޢުަމަތަ ފަރާތްތަކާ ނުވ ަގާގެން ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަޔާން ނޅިމައްސަލައާ ގު

 ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ބަޔާން ނެގުމުގެ އުސޫލު. ޭދ

(10)    

މުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގު މި

ް ުރުމަށީޤުކލަ ތަޙުޤނަތީޖާއަކަށްވާނީ، ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ޖިނާއީ މައްސަ

ކާ ައުމަތިޞާޞްގެ ހައިސިއްޔަތަށް އުނިކަމެއް އޚްކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވާ އި

ުވަތަ ނާއަށް މައްސަލައިގައި ކަސްޓަމްސްއާ ބައިވެރިވި ދައުލަތުގެ އިދާރ ނުލައި، އެ

ެ ާރު އބ އިއްޔަތާސިއިހަތިޞާޞް ލިބިދިނުމާއެކު، ޤާނޫނީ ޚްއިދާރާތަކަށްވެސް އި

 ް ލިބިދިނުމެވެ.ޤީޤަށޙުތަ

   )ކ(

 އެ ލަތްތަކުގައިހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހިފެހެއްޓުމުގައި މީހަކު ކަސްޓަމްސްއިން

 .ބިޑިއެޅުވިދާނެއެވެ މީހަކު

 

.358 )ހ(

  

 ބިޑިއެޅުވުން

    (1) ؛ނުކިޔަމަންތެރިވުން

    (2) ؛ންއުޅު ންދޭ ގެއްލުމެއް ނަފުސަށް އަމިއްލަ ނުވަތަ ނަފުސަށް މީހެއްގެ އެހެން

    (3) ؛އުޅުން ްދޭނ ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ މުދަލަށް ފަރުދެއްގެ

 ފަދަ ާބަޔާންކޮށްފައިވގެ ނިޔަލަށް  )ނ(ފެށިގެން   އިން )ހ( މާއްދާގެ މި

 ފަދަ ކުރެވޭގަބޫލު ކޮށްފާނެކަމަށް ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ އުޅުން ކުރަން ކަމެއް

 ؛އޮތުން ސަބަބެއް

(4)    

 ނަށްތަ އަނެއް ތަނުން އެއް، މީހުން ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ާ މީހުންހުއްޓުވ

 .ގެންދިއުމަށް

(5)    

ީ، އަޅުވާނ ބިޑި ،ައަޅުވަން ޖެހިއްޖެނަމ ބިޑި މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ންޖެހޭުވަބިޑިއަޅ

 އްގެގޮތެ ލިބޭނު އަނިޔާއެއް މީހަކަށް އެހެން ފުށުން މީހެއްގެ އެ ނުވަތަ މީހަކަށް އެ

 އެ އިރެއްގައި ،ބާރުކުރަންވާނީ އަޅުވައި ބިޑި ބިޑިއެޅުވުމުގައި މިގޮތުން މަތިންނެވެ.

 މައްޗަށް ލުތަކުގެޢަމަ އެ މީހާގެ ،އުމުރާއި މީހާގެ ބިޑިއަޅުވަންޖެހޭ ،ހާލަތާއި ދެމިއޮތް

 ވަރަކަށެވެ. އެކަށޭނަ އެންމެ އެކަމަށް ،ރިޢާޔަތްކޮށް

   )ށ(

 ،އުޅުމުން ވަންބިޑިއަޅު އަތުގައި މީހެއްގެ މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ންޖެހޭޅުވަބިޑިއަ

 ހާނީއްކައެއްގެ ބޭލި އެގޮތުން ،ކަމަށާއި ހާނީއްކަވެދާނެ ،ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ އޭނާ

 .ންވާނެއެވެއިންޒާރުކުރަ ބުނެ އަމިއްލައަށްކަމަށް މީހާ އެ އުފުލަންޖެހޭނީ ޒިންމާ

   )ނ(

 ދައްކާ ދެކޮޅުވެރިކަމެއްގެ މީހަކު އެ ،ތެރޭގައި ގެބިޑިއެޅުވުމު އަތުގައި މީހެއްގެ

 ލިބޭ މުދަލަށް ނުވަތަ ،ނަފުސަށް މީހެއްގެ އެހެން ނުވަތަ އެ މީހާގެ ސަބަބުން

   )ރ(
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 .މީހެކެވެ ދެއްކި ނުކިޔަމަންތެރިކަން ،އުފުލަންޖެހޭނީ ޒިންމާ ގެއްލުމުގެ

 ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ތިރީގައި ،އަޅުވަންވާނީ އަތުގައި މީހެއްގެ ހިފަހައްޓާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ބިޑިއެވެ ބާވަތްތަކުގެ

 

359.

  

 ބިޑި އަޅަންޖެހޭ

 ؛ބިޑި ނައިލޯނު

 

   )ހ(

 ؛ބިޑި އަތު

 

   )ށ(

 ؛ބިޑި ރޯނު

 

   )ނ(

 .ބިޑި އެއްހުޅު

 

   )ރ(

 ނުވަތަ ،މަހާޒިރުކުރެވިއްޖެނަ ތަނަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހަކު ބިޑިއަޅުވައިގެން

 .ވެބިޑިނައްޓަންވާނެއެ ،ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ރާއަށްއިދާ ހަވާލުކުރަންޖެހޭ

 

.360 )ހ(

  

 ގެނެވޭ އަޅުވައިގެން ބިޑި

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މީހުންނާމެދު

 ަށްވުރެގަޑިއިރ (އެކެއް) 1 ބިޑިއަޅުވާފައި ،މެދުވެރިވެގެން ސަބަބެއް އެއްވެސް

 ތަފުސީލު ކުއެސަބަބާ ބިޑިއަޅުވަންޖެހުނު ،ބަހައްޓަންޖެހިއްޖެނަމަ މީހަކު އިތުރަށް

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރިކޯޑުކޮށް މަޢުލޫމާތު ގޮތަށް އެނގޭނެ

 

   )ށ(

 މީހާގެ އެ ނައްޓައިފިނަމަ ބިޑި ހުރިގޮތުން ޢަމަލުތައް މީހާގެ އަޅުވާފައިވާ ބިޑި

 ނުވަތަ ަކަށްމުދަލ ނުވަތަ މީހަކަށް އެހެން ނުވަތަ މީހާއަށް އެ ގެއްލުމެއް ފަރާތުން

 އޮފިސަރަށް ާތަޙުޤީޤުކުރ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއިން ،ކަމަށް ެދާނެކުރިމަތިވ ތަނަކަށް

 ިރަށްވުރެގަޑިއ 1 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ޙާލަތެއްގައި ފެނިއްޖެ

 އަޅުވާފައިބިޑި (ގަޑިއިރަށް (ހައެއް) 6 ޖުމްލަ) ގަޑިއިރަށް (ފަހެއް)  5،އިތުރަށް

 .ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ލާޙުއިޞް ޢަމަލުތައް މީހެއްގެ އުޅެނިކޮށް އަޅުވަން ބިޑި ގައިއަތު މީހެއްގެ

 އެ ވަގުތުން ،މަފެނިއްޖެނަ ފަރާތަށް ހަވާލުވެހުރި ބެލެހެއްޓުމާ މީހާ އެ ،ވެއްޖެކަމަށް

 ތަފުސީލު ާއެކުސަބަބ ނެއްޓި ބިޑި .ވާނެއެވެ ނައްޓަން ބިޑި އަޅުވާފައިހުރި މީހެއްގައި

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ކޮށްރިކޯޑް މަޢުލޫމާތު ގޮތަށް އެނގޭނެ

 

   )ރ(

 އެހެން ކައިކުރުމަށްޓަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،މީހާ ބިޑިއަޅުވާފައިވާ

 ބިޑި ންވަގުތީގޮތު ނިމެންދެން ކޮށް ކަމެއް އެ ،ހިނދަކު ނުކުރާހާ މަނާ ގަވާއިދަކުން

 .ނައްޓަންވާނެއެވެ

 

361.

  

 ނެއްޓުން ބިޑި ވަގުތީގޮތުން

   )ހ( ؛ދުކުރުންނަމާ
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 ؛ކައިބޮއިހެދުން

 

   )ށ(

 ؛ގަޟާޙާޖަތްކުރުން

 

   )ނ(

 .ނިޝާންޖެހުން އިނގިލީގެ ސޮއިކުރުމާއި ލިޔުންތަކުގައި

 

   )ރ(

 ނީގެންދަންވާ އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން މީހުން ހިފަހައްޓާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ބިޑިއަޅުވައިގެންނެވެ

 

.362 )ހ(

  

 ުންއެއްތަނ މީހުން ހިފެހެއްޓޭ

 ބިޑި ގެންދާއިރު އަނެއްތަނަށް

 އަޅުވާނެގޮތް

 ެއަތްދ ،ގެންދަންވާނީ ،ގެންދާނަމަ އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން މަގުން އެއްގަމު

 އްގެމީހެ އެ ،ޙާލަތަށާއި ނަމަވެސް .އަޅުވައިގެންނެވެ ބިޑި ލައި ފުރަގަހަށް

 ބިޑި ޮތަށްވާގ ކުރިމައްޗަށް ދެއަތް ،ރިޢާޔަތްކޮށް މިންވަރަށް ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު އެޅުވުމުގެ

 

   )ށ(

 މީހަކު ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން ވައިގެމަގުން ނުވަތަ ކަނޑުމަގުން

 އެ މީހަކުެ އ ދަށުން ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ،ގެންދަންޖެހިއްޖެނަމަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ަމްސްއަށްކަސްޓ އިޚުތިޔާރު ގެންދިއުމުގެ ތަނަކަށް

 

   )ނ(

 ގެންދިއުމުގައި އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން މީހުން ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހުއްޓުވާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 

363.

  

 އެއްތަނުން މީހުން ހިފެހެއްޓޭ

 ގެންދިއުން އަނެއްތަނަށް

 ގެންދެވޭނީ ަށްތަނ އަނެއް އެއްތަނުން މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވާ ނުވަތަ ިވާހުއްޓުވާފައ

 .ތިބެގެންނެވެ އޮފިސަރުން 02 ކަސްޓަމްސްގެ މަދުވެގެން

 

   )ހ(

 ގެންދިއުމުގެ ަށްތަނ އަނެއް އެއްތަނުން މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވާ ނުވަތަ ހުއްޓުވާފައިވާ

 .ެވެއަންގަންޖެހޭނެއ އޭނާއަށް ތަނަކަށްކަން ކޮން ގެންދެވެނީ އޭނާ ،ކުރިން

 

   )ށ(

 މީހާ ޭގެންދެވ ،އެންގުމަށްފަހު ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 މީހާއާއި އެ އަޅުވާނީ ބިޑި އަދި .ބުނެދޭންވާނެއެވެ އޭނާއަށް ޖެހޭކަން ބިޑިއަޅުވަން

 .ހޭނެއެވެްޖެބުނަނ ކަންވެސް ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ސަލާމަތާއި މީހުންގެ އެހެން

 އޭނާއަށް ނުރައްކަލެއް އެއްވެސް ،ދައްކައިނަމަ ބިޑިއަޅަން ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު

 .އަންގަންވާނެއެވެ ނޯންނާނެކަން

 

   )ނ(

 ނުވަތަ ހުއްޓުވާފައިވާ، އެންގުން ބުނެފައިވާ ގައި (ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ މި

 އަދި .އޮފިސަރެވެ ުރިހަވާލުވެހ މީހަކާ އެ އަންގާނީ މީހާއަށް ހިފަހައްޓާފައިވާ

 ހަވާލުވެހުރި މީހަކާ އެ ތަޅުގަނޑި ބިޑީގެ އެ ބިޑިއަޅުވައި އެންގުމަށްފަހު މިއެންގުން

   )ރ(
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 .ބާއްވަންވާނެއެވެ ދަށުގައި ބެލުމުގެ އޮފިސަރުގެ

 

 ުވަތަނ ހުއްޓުވާފައިވާ ،އެންގުން ބުނެފައިވާ ގައި (ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ މި

 ފަދައިން ފައިވާބުނެ ގައި (ރ) މާއްދާގެ މި އަދި އަންގާއިރު މީހާއަށް ހިފަހައްޓާފައިވާ

 ންމަދުވެގެ އިތުރުން އޮފިސަރުގެ ހަވާލުވެހުރި މީހަކާ އެ ،ޢަމަލުކުރާއިރު

 .ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ އެތަނުގައި އޮފިސަރު 01 ކަސްޓަމްސްގެ

 

   )ބ(

 ހުރިހާ ،ކުމީހަ ހުންނަ ހަވާލުވެގެން އޭނާއާ މީހާއާއެކުގައި އަޅުވާފައިވާ ބިޑި

 އަނެއް ްތަނުންއެއ މީހަކު ބިޑިއަޅުވައިގެން އަދި .ހުންނަންވާނެއެވެ ވަގުތެއްގައިވެސް

 .ވެދާންވާނެއެ މީހާ ހަވާލުވެހުރި އޭނާއާ ،އޭނާއާއެކު ގެންދެވޭއިރު ތަނަށް

 

.364 )ހ(

  

 މީހާއާ ބިޑިއަޅުވާފައިވާ

 ހަވާލުވުން

 ބިޑި ޅުވާފައިވާއަ ޙާލަތެއްގައި ހިއްޖެޖެ ނައްޓަން ބިޑި މީހާގައިން އަޅުވާފައިވާ ބިޑި

 ހަމަޖެހިފައި ްމީހަކަށ ހުންނަ ހަވާލުވެގެން މީހަކާ އެ ،ގޮތެއް ނެއްޓޭފަދަ ފަސޭހައިން

 .އޮންނަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ަޅުވައިގެންއ ބިޑި އޭނާ ނުވަތަ އަޅުވާފައިހުއްޓާ ބިޑި މީހަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ

 މާއެކުސަލާމަތްތެރިކަ އޭނާ ،ހިނދެއްގައި ެވޭގެންދ ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން

 ބިޑި ުމަކީބެލެހެއްޓ ގޮތަކަށް ނުދެވޭނެފަދަ ފިލައިގެން އޭނާއަށް ،ބެލެހެއްޓުމާއި

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ މީހާގެ ހުންނަ ހަވާލުވެ މީހާއާ އަޅުވާފައިވާ

 

   )ނ(

 ފުރާނަ ހާގެމީ ބިޑިއަޅުވާފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ނުރައްކާތެރި ދިމާވާ ކުއްލިއަކަށް

 .ހޭނެއެވެމަސައްކަތްކުރަންޖެ މީހާ ހުންނަ ހަވާލުވެ މީހާއާ އެ ސަލާމަތްކުރުމަށް

 

   )ރ(

 ްގެންގުޅުމަށ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބިޑި ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ އާ ބިޑި

 .ސަމާލުވާންވާނެއެވެ

 

.365 )ހ(

  

 ގެންގުޅުން ބިޑި

 ަސްޓަމްސްގެކ ޚިލާފަށް މިގަވާއިދާ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ ބިޑިއެއް ހަވާލުވެފައިވާ

 ،ުށަހެޅިއްޖެނަމަހ މައްސަލައެއް ކުރެވިގެން ތުހުމަތު ބޭނުންކުރިކަމަށް ބިޑި އޮފިސަރަކު

 .ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނެއެވެ ބަލައި މައްސަލައެއް އެ

 

   )ށ(

 މަޢުލޫމާތު އިވާބަޔާންކޮށްފަ ތިރީގައި މީހުންގެ ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހުއްޓުވާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ނެގޭނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

366.

  

 ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހުއްޓުވޭ

 މަޢުލޫމާތު މީހުންގެ

 ؛ވަނަވަރު މީހާގެ ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހުއްޓުވާ

 

   )ހ(

 ؛ނިޝާން އިނގިލީގެ

 

   )ށ(
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 ؛ފޮޓޯ

 

   )ނ(

 ؛އެކަން ލިބިފައިވާނަމަ އަނިޔާއެއް އެއްވެސް ފުށުން ބޭރު ހަށިގަނޑުގެ

 

   )ރ(

 .އިސްކޮޅު ބަރުދަނާއި ހަށިގަނޑުގެ

 

 

 

   )ބ(

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ހިފެހެއްޓުން އުޅަނދު ތަކެއްޗާއި މުދަލާ

 

 އުޅަނދުފަހަރު ޗާއިތަކެއް މުދަލާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ތެރެއިން ދާއިރާގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

367.

  

 އުޅަނދު ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި

 ހިފެހެއްޓުން

 ؛މުދާ މަނާ ކުރުން އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ކުރުން އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް

 

   )ހ(

 ިލާފަށްޚ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ ނުވަތަ ،މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން

 މިފަދަ ތަނުވަ މުދާ ކުރާ އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ؛މުދާ ގެންގުޅޭ ރާއްޖޭގައި ގޮތަކަށް

 

   )ށ(

 ؛މުދާ ފޮރުވާފައިވާ މަނާވެގަތުމަށްޓަކައި ދެއްކުމުން ޑިއުޓީ

 

   )ނ(

 ތެރޭގައި ދަތުގެމުއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ އިމްޕޯޓާގުޅިގެން އެކްސްޕޯޓް

 ؛މުދާ ހުށަހަޅާފައިނުވާ މަޢުލޫމާތު

 

   )ރ(

 ހުރިތަނުން ،ށްޚިލާފަ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ ،ވަނިކޮށް ދަށުގައި ލުގެކޮންޓްރޯ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛މުދާ ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ނުވަތަ މުދާ ގެންގޮސްފައިވާ ތަނަކަށް އެހެން

 

   )ބ(

 ނުވަތަ މުދާ ވާޚިލާފުވެފައި އެއްބަސްވުމަކާ އެފަދަ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 ؛މުދާ ނަގާފައިވާ ވަގަށް

 

   )ޅ(

 ސުވާލުކުރުމުން ކަސްޓަމްސްއިން ހުރިތޯ އަތުގައި މީހެއްގެ މުދަލެއް ނަގަންޖެހޭީ ޑިއުޓ

 ނުވަތަ ތުންއަ އޭނާގެ ،ވަނިކޮށް ނުދައްކައި ނުވަތަ ،ވަނިކޮށް ބުނެފައި ނެތްކަމަށް

 ؛މުދާ އެފަދަ ފެންނަ ފޮށިތަންމަތިން އޭނާގެ

   )ކ(
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 ުއެއާމެދ ެގޮތަކަށްއ ،ވަނިކޮށް ލާޒިމުވެފައި ޢަމަލުކުރަން ވަކިގޮތަކަށް

 ؛މުދާ ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ

 

   )އ(

 އަދި އިނުވާފާހަގަކޮށްފަ މެނިފެސްޓްގައި އިންވާރޑް އުޅަނދެއްގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 ވަކި ،ނުވާހިމެނިފައި ގޮތުގައިވެސް ދާގީނާގެ ފަސިންޖަރުންގެ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންގެ

 ؛މުދާ ނޭނގޭ މުދާކަން މީހެއްގެ

 

   )ވ(

 ފެސްޓުގައިމެނި އައުޓްވާރޑް އުޅަނދެއްގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފުރުމަށް ްރާއްޖެއިނ

 ގޮތުގައިވެސް ބެގެޖުގެ ފަސިންޖަރުންގެ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންގެ އަދި ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ

 ؛މުދާ ނޭނގޭ ކަން މުދާ މީހެއްގެ ވަކި ،ހިމެނިފައިނުވާ

 

   )މ(

 ނުވަތަ ސްޓެއްމެނިފެ ނުވަތަ ޭޝަނެއްޑިކްލަރ ޚިލާފު ޙަޤީޤަތާ ބެހޭގޮތުން މުދަލަކާ އެ

 ؛މުދާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 

   )ފ(

 ؛މުދާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ނުވަތަ ނެތް ވެރިއަކު

 

   )ދ(

 ؛އެއްޗެތި ބަންދުކޮށްފައިވާ މުދާ ހިފެހެއްޓޭ ދަށުން މާއްދާގެ މި

 

   )ތ(

 ެތެރެކުރުމަށްއ މުދާ ރާއްޖެއަށް ންސިއްރު އެނގިގެން މާސްޓަރަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް

 ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ ނުވަތަ ބޭރުކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއިން ސިއްރުން ނުވަތަ

 ނުވަތަ ުރުމަށްއެކްސްޕޯޓްކ މުދާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއަށް

 ؛އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ގެންގުޅުމަށް ކަންކަމުގައި އެފަދަ

 

   )ލ(

 ޮތުގެމަތިންގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،އެރުމަށް އުޅަނދަކަށް އެ

 ؛އުޅަނދު ނުދޭ ހުއްދަ އެރުމަށް ،އެދިފައިވަނިކޮށް

 

   )ގ(

 ނުވަތަ ަށްބަނދަރުކުރުމ ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛އުޅަނދު ޚިލާފުވާ އެންގުމާ އެ ،އެންގިފައިވަނިކޮށް ،މަޑުކުރުމަށް

 

   )ޏ(

 ހުރި ދުގައިއުޅަނ ،ހިފަހައްޓާފާނެތީ ނުވަތަ ފާސްކޮށްފާނެތީ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން

 ؛ޅަނދުއު އުކާލާ ބޭރަށް އުޅަނދުން ނުވަތަ ނައްތާލާ ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްލާ މުދާ

 

   )ސ(

 ޚިލާފު ާދގަވާއި ޤާނޫނާ އުޅަނދެއްގައި އޮތް ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާއި އެ ،އެނގުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހިނގައިފިކަން ޢަމަލެއް

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ފަރާތް ހިމެނޭ ކަމެއްގައި އެ

 ؛އުޅަނދު ނިންމާފައިނުވާ ފުރިހަމަކޮށް

   )ޑ(
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 ؛މުދާ ހުންނަ ނުގެންގޮސް މުއްދަތުގައި ގެންދަންޖެހޭ

 

   )ޒ(

 އްކުކުރެވޭޝަ ހުރެދާނެކަމަށް ކޮށްފައި ރައްކާ އެއްޗެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ؛ތަކެތި ނަހުން ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހުންނަ އަޅާފައި މިތަކެތި އަދި ތަކެއްޗާއި

 

   )ޓ(

 އެ ،ިނަމަހިފަހައްޓައިފ އެއްޗެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ މުދަލެއް

 ،އެކަން ގައިތެރޭ ގަޑިއިރުގެ (ސައުވީސް) 24 ފެށިގެން ވަގުތުން ހިފެހެއްޓި އްޗެއްއެ

 ޔުމަކުންލި ކަސްޓަމްސްއިން މާސްޓަރަށް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

.368 )ހ(

  

 އެންގުން ހިފެހެއްޓިކަން

 ތިރީގައި ައިއެންގުމުގ އަންގާ ންގޮތުގެމަތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 ؛ތަފުސީލު އެއްޗަކާބެހޭ ހިފެހެއްޓިފައިވާ

 

1.    

 ؛ސަބަބު ހިފަހައްޓަންޖެހުނު އެއްޗެއް އެ

 

2.    

 .ގޮތް ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެއްޗަކާމެދު އެ

 

3.    

 ،ހިމެނޭނަމަ ަރާތްގިނަފ ފަރާތަށްވުރެ އެއް ގޮތުގައި ތުގެވެރިފަރާ އެއްޗެއްގެ ހިފެހެއްޓޭ

 .ބެލެވޭނެއެވެ ށްއެންގުނީކަމަ އެންމެންނަށް އެ ،އެންގުމުން ފަރާތަށް އެއް އޭގެތެރެއިން

 

   )ނ(

 ނިމެންދެން ިބަލައ ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަކާކުރާ  ކަސްޓަމްސްއިން

 އިޚުތިޔާރު ގެހިފެހެއްޓުމު އުޅަނދުފަހަރު ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ

މެދު  ެއްޗާއަދި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާ ތަކ .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

.369 )ހ(

  

 ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަކާ

 ތަކެތި ވަގުތީގޮތުން

 ހިފެހެއްޓުން

    (1) ކުރުން؛ހިފަހައްޓާ ތަކެތި ސީލް

ނުން އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ބޭ ސީލް ނުކުރެވޭ ބާވަތުގެ އެއްޗެއްނަމަ، އެ

 ؛ތެރިކުރުންކައުނުގެއްލޭގޮތަށް ރައް

(2)    

ރެވޭ ލްކުމުދާ ސީ ކަސްޓަމްސްއިން ހިފަހައްޓާ ކޮންމެ މުދަލެއްގައި ނުވަތަ އެ

އެ  . އަދިެވެވާނެއއެއްޗެއްގެ ބޭރުގައި ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމެއް ހަރުކުރަން

އް ންބަރެް ނަޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި، ހިފެހެއްޓުނު މުދަލަށް އެވިޑެންސ

 ދީ، އެ ނަންބަރު ރިކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

(3)    
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ާ މުދަލ ެއ   ތަނަށް ގެންދާނަމަ، ނުވަތަ  ތަނުން އަނެއް ހިފެހެއްޓޭ މުދާ އެއް

ކަން ި އެޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ބަދަލުވާނަމަ، ޗެއިން އ

 ރިކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.

(4)    

 ށެއްޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި އިމްލާ ކުށެއް ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކު

 ެއ     ލިޔެވިއްޖެނަމަ، އެ ކުށެއް ލިޔެވުނު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރަކު، 

ަނާ ތ ެއ ،ފައިލިޔެ ތަށްތަނެއް އެއްރޮނގުން ކަނޑައިލުމަށްފަހު، ރަނގަޅުގޮ

 ތަނުގެ ކައިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ދިމާގައި ނުވަތަ އެ

(5)    

 ގުޅޭ ްޗާތަކެއ ހިފެހެއްޓޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ިވާކަންޚިލާފުވެފައ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ފަރާތް ކުރެވޭ ތުހުމަތު މައްސަލައިގައި

 ެއްޗަކަށްއ އެ ދުވަސްތަކުގައި ހުންނަ ޓިފައިހިފެހެއް ތަކެތި އެ ،ސާބިތުނުވާނަމަ

 ެރިފަރާތުންވ އެއްޗެއްގެ އެ ޚަރަދުތައް އެހެނިހެން އާއި ފީ ޑެމަރޭޖް ދައްކަންޖެހޭ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދައްކާކަށް

 

   )ށ(

 ގުޅޭ ްޗާތަކެއ ހިފެހެއްޓޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ސާބިތު ިވާކަންޚިލާފުވެފައ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ފަރާތް ުރެވޭކ ތުހުމަތު މައްސަލައިގައި

 ދައްކަންޖެހޭ ކަށްއެއްޗަ އެ ހުންނަދުވަސްތަކުގައި ހިފެހެއްޓިފައި ތަކެތި އެ ،ވެއްޖެނަމަ

 ވެރިފަރާތުން އެއްޗެއްގެ އެ ޚަރަދުތައް އެހެނިހެން އާއި ފީ ޑެމަރޭޖް

 .ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ

 

   )ނ(

 ތިތަކެ ނުވަތަ މުދާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ގެއްލުމެއް ބޮޑު ެފޫނުބެއްދޭވަރުގ ވެރިފަރާތަށް އެއްޗެއްގެ އެ ސަބަބުން ހިފެހެއްޓުމުގެ

 ްއަށްކަސްޓަމްސ ބިނާކޮށް މައްޗަށް ސަބަބެއްގެ އެކަށީގެންވާ ،ލިބިދާނެކަމަށް

 ރެވޭތަޙުޤީޤުކު ަބަބުންސ ދޫކޮށްލުމުގެ އެއްޗެއް އެ އަދި ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ

 އެއްޗެއް އެ ،ަގަބޫލުކުރެވޭނަމ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ނޭޅޭނެ ހުރަހެއް މައްސަލައަށް

 .ޅައެވެނާ ހުރަހެއް މިމާއްދާ ގެންދިއުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު

 

   )ރ(

 ގުޅޭ ަކާްޗއެއ ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ރ) މާއްދާގެ މި

 ިފަރާތްވެރ އެއްޗެއްގެ އެ މައްސަލައިގައި އެ ،ނިމޭއިރު ތަޙުޤީޤު މައްސަލައިގެ

 ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތަކުން އެނޫންވެސް ނުވަތަ ،ޖޫރިމަނާވެ

 (ތިނެއް) 03 އަންގާތާ ކަސްޓަމްސްއިން ދެއްކުމަށް ފައިސާ އެ ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ

 އްގެއެއްޗެ އެ (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު) ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ އެ ވެރިފަރާތުން

 

   )ބ(

 ފައިވާ މުދާ ނުވަތަޓައިމަތިން ހިފަހައް ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ( ގައި މާއްދާގެ މި

ހިނދެއްގައި  ހައިާތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރާއިރު، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވ

   )ޅ(
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 ރައްދުކުރަންވާނީ އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް އަތުލެވުނު ފަރާތަކަށެވެ.

ަލެއް މުދ ފައިވާޓައިމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، ހިފަހައް

ް ޗެއެ އެއްއަކީ ލު ވެރިފަރާތސްއަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި، އެ އެއްޗެއްގެ އަ

ަ، ުރިނަމކެއް ހމަޤުބޫލު ސަބަބުތަ ން އެނގޭނޫން އެހެން ފަރާތެއްކަ އަތުލެވުނު ފަރާތް

ު ލސްއަ ެއްގެއެއްޗ އެ އެއްޗެއް ރައްދުކުރަންވާނީ އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު، އެ

 ޙައްޤުވެރިޔާއަށެވެ.

   )ކ(

ގިނަ  ށްވުރެފަރާތަމީހާކަމަށް ބުނެ އެއް ރައްދުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކީ އެ

 ްދެން،ުރެވެނކއެއްޗެއްގެ ޙައްޤުވެރިޔާ ކަށަވަރު  ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހާލަތުގައި، އެ

ެ. ާނެއެވެއްޓިދއެއްޗެއް ރައްދުނުކޮށް، ކަސްޓަމްސްއަށް ހިފެހ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ

ު ަވަރަށުވެރިޔާ ކއެއްޗެއްގެ އަސްލު ޙައްޤ އެ  އަދި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ަރާތް ވެރިފ އެއްޗެއް ރައްދުކުރާނީ ޝަރީޢަތުން އެ މުދަލެއްގެ ނުކުރެވުނު ނަމަ، އެ

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

   )އ(

ހިމެނޭ  ލޫމާތުޢުމަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް ވެރިފަރާތަށް ހަވާލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި

 ލިޔުމަކާ އެކުގައެވެ.

   )ވ(

    (1) ؛ްބަރުމުދަލަށް ދީފައިވާ އެވިޑެންސް ނަނ އެ ،ވަތާއިބާ ،މުދަލުގެ ނަމާއި

    (2) މުދާ ހިފެހެއްޓި ތާރީޚާއި ތަން؛

    (3) މުދާ ހިފެހެއްޓި ސަބަބު؛

    (4) ާތު؛ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމއެއީ  ،ނަމާއިމުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ 

 ،އިޫމާތާައިދޭ މަޢުލކާކުކަން އަންގއެއީ  ،މުދަލާ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި

 ސޮއި؛ އި،އިނގިލީގެ ނިޝާނާ

(5)    

 ގެަންފިކޭޝސްޓާފް އައިޑެންޓި ،މަޤާމާއި ،ނަމާއިމުދާ ހަވާލުކުރި އޮފިސަރުގެ 

 ؛ނަންބަރު

(6)    

ާފް ސްޓ ،މަޤާމާއި ،ނަމާއިމުދާ ހަވާލުކުރަން ހުއްދަދިން އިސްވެރިޔާގެ 

 ؛ނަންބަރު ގެއައިޑެންޓިފިކޭޝަން

(7)    

    (8) ހަވާލުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛މުދާ 

 އިރު މުދާ ހުރި ހާލަތު.ރިމުދާ ހަވާލުކު

 

 

(9)    
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 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ދިނުން ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 

 އެހީ ކީލެއްގެވަ ޤާނޫނީ މީހަކަށް ކޮންމެ ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހުއްޓުވޭ ތުހުމަތުގައި ކުށުގެ

 ގުތުވަ ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހުއްޓުވޭ މީހަކު އެ ގެންވާކަންލިބި ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

370.

  

 އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ

 އެންގުން ލިބިގެންވާކަން

 ވަކީލަކަށް ވާބޭނުން ޢައްޔަންކުރަން އޭނާ ،އެދިއްޖެނަމަ އެހީއަށް ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 ަށްޓަކައިގުޅުމ ފަރާތަކަށް އެހެން އެދޭ އޭނާ މަށްހަމަޖެއްސު ވަކީލަކު އެ ނުވަތަ

 ،މީހަކާ އެދިފައިވާ ވަކީލަކަށް ޤާނޫނީ އަދި .ދޭންވާނެއެވެ ފޯނުކޯލެއް އޭނާއަށް

 ނުވަތަ ހުއްޓުވުނު އޭނާ މެނުވީ ޙާލަތެއްގައި ހާލަތްތަކުންކުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ނުވާނެއެވެ ްގެންސުވާލުކޮށ އިތުރަށް މައްސަލައާމެދު ހިފެހެއްޓުނު

 

.371 )ހ(

  

 ޣައިރު ދިނުމާއި ފޯނުކޯލު

 ނުކުރުން ސުވާލު ހާޒިރުގައި

 ުވަތަނ ؛ބުނުމުން ފަހުން ނުވާކަމަށް ބޭނުން އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ އޭނާ

 

1.    

 މާއްދާގައި ވަނަ 376 ގަވާއިދުގެ މި ހާޒިރުވުމަށް ވަކީލު އޭނާގެ

 ވަކީލު ދިނުމުންވެސް ުވަގުތ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނުވަތަ ؛ހާޒިރުވެފައިނުވުމުން

 

2.    

 ަންޖެހޭއަޅ ފިޔަވަޅު ކޮންމެހެން ޙާލަތަކީ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައިގައި އެ

 ލުކުރުމުގެސުވާ އިތުރަށް ހާޒިރުގައި ޣައިރު ވަކީލުގެ ،ވާނަމަ ޙާލަތެއްކަމަށް

 މީހަކު ކަނޑައަޅާާ އޭނ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ހުއްދަ

 .ދިނުމުން

 

3.    

 ތަޙުޤީޤު ،ެފައިބުނ ނޫންކަމުގައި ބޭނުން އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ،ފެށުނުއިރު ތަޙުޤީޤު

 އެ ގައިވިޔަސްއެދުނުކަމު ފުރުޞަތަށް ޢައްޔަންކުރުމުގެ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ފެށުމަށްފަހު

 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް

 

   )ށ(

 ަރާތްކަމުގައިފ ކުރެވޭ ތުހުމަތު މައްސަލައިގައި ،ފަރާތަކީ ސުވާލުކުރެވޭ އިތަޙުޤީޤުގަ

 ފަރާތަކުން އެް ފުރުޞަތަކަށ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ތަޙުޤީޤުގައި ،ނުވިޔަސް

 .ދޭންވާނެއެވެ އެފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ހިނދެއްގައި އެދިއްޖެ

 

   )ނ(

 ކުރުމަށް ޢައްޔަން ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ،ރާތްތަކަށްފަ ބޭނުންވާ އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 .ދޭންވާނެއެވެ މުއްދަތު ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 ފަހަރު ފުރަތަމަ

.372 )ހ(

  

 ވަކީލަކު ޤާނޫނީ

 މުއްދަތު ދެވޭ ްޔަންކުރުމަށްޢައ
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 (ދޭއް) 2 ،އެދިއްޖެނަމަ ފުރުޞަތަކަށް ދެވަނަ ނުލިބިގެން ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ތެރޭގައި

 ޤާނޫނީ މުއްދަތުގައި ދެވުނު ފުރުޞަތު ދެވަނައަށް .ދޭންވާނެއެވެ މުއްދަތު ދުވަހުގެ

 ޢައްޔަންކުރުމުގެ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ފަރާތުން އެ ،ބެލެވޭނީ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ވަކީލަކު

 ގުނާނީ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި .ކަމުގައެވެ ދޫކޮށްލީ ފުރުޞަތުގެ

 .ނުހިމަނައެވެ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމީ

 

 ވަކީލަކު ޤާނޫނީ މަތީން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ަގުތުވ ތާރީޚާއި ،ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ފަރާތަކުން އެ ފުރުޞަތު ޢައްޔަންކުރުމުގެ

 .ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އެ ލިޔުމުން އެނގޭނެހެން

 

   )ށ(

 ަރާތުންފ ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި ނުވަތަ ފަރާތުން ިވާތުހުމަތުގައ ކުށެއްގެ

 މި ،ަހަޅަންވާނީހުށ އެދި އެކަމަށް ،ބޭނުންވާނަމަ އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ތަޙުޤީޤުގައި

 އެދި ްކުރުމަށްޢައްޔަނ ވަކީލު ޤާނޫނީ" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 23 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ

 .އިންނެވެ "ފޯމު ހުށަހަޅާ

 

.373 )ހ(

  

 އެހީއަށް ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 ހުށަހެޅުން އެދި

 ަރާތުންފ ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި ނުވަތަ ފަރާތުން ތުހުމަތުގައިވާ ކުށެއްގެ

 ަލައާމައްސ ،ވާނަމަ ކަމަށް ވަކީލުން ގިނަ ވަކީލަށްވުރެ އެއް ޢައްޔަންކުރަނީ

 އެއް ވެސްްމެކޮނ އަންގާނެ އެންގުންތައް އަންގަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅޭގޮތުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޢައްޔަންކޮށް ވަކީލަކު

 

   )ށ(

 ގަވާއިދުގެ މި ،އަންގައިފިނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ގަބޫލުކުރިކަން ވަކީލުކަން

 ލުކުރިކަންގަބޫ ކަސްޓަމްސްއިން ވަކީލުކަން ޤާނޫނީ" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 24 ޖަދުވަލު

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ އެވަކީލަކަށް "ުންލިޔ އަންގާ

 

374.

  

 ޢައްޔަން ވަކީލު

 ލިޔުން ކުރެވުނުކަމުގެ

 ދޫކުރުން

 އްޔަންކުރެވިފައިވާޢަ ގޮތުގައި ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ފަރާތެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި

 ދެކޮޅަށް ަރާތާފ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ސުވާލުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އެ، ވަކީލު

 ގޮތުގައި ލެއްގެވަކީ ޤާނޫނީ މީހެއްގެ ހާޒިރުކުރެވޭ ތަޙްޤީޤަށް ހޯދުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތެއް

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ގަބޫލެއް

 

375.

  

 ޢައްޔަންކޮށްދެވެން ވަކީލު

 ހާލަތްތައް ނެތް

 

 ުތުގެވަގ ބޭނުންވާ ސުވާލުކުރުމަށް މީހާއާ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ތަޙުޤީޤެއްގައި ހިނގަމުންދާ

 ތަނަކާއި ހާޒިރުވާންޖެހޭ ވަކީލު ޤާނޫނީ ކުރެވިފައިވާ ޢައްޔަން ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ 18

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެވަކީލަށް ގަޑިއެއް

 

.376 )ހ(

  

 ހާޒިރުވުމަށް ވަކީލު ޤާނޫނީ

 ދިނުން ވަގުތު

 ްވާބޭނުނ ތަޙުޤީޤުކުރަން ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެހެން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ތަޙުޤީޤު ،ރިޢާޔަތްކޮށް ހާލަތްތަކަށް އެންމެހައި ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި ލައިގެމައްސަ

 ގަޑިއެއް ނަކާއިތަ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ވަކީލަށް އެ ލަސްނުކޮށް ގަޑިއިރަށްވުރެ  10ފެށުމުގެ

 .އެންގިދާނެއެވެ

   )ށ(
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 ކުވަކީލަކާއެ ޤާނޫނީ ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުން އެ ،ފަރާތުން ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ފަރާތަކަށް އެ ،ައެދިއްޖެނަމ ފުރުޞަތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައްދަލުކޮށް އެކަހެރިކޮށް

 ތަށްފުރުޞަ ގިނަ ފުރުޞަތަށްވުރެ އެއް ،މިގޮތުން .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު އެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތުތައްވެސް އެ ،އެދިއްޖެނަމަ

 

.377 )ހ(

  

 ވަކީލާ ޤާނޫނީ

 ުފުރުޞަތ ބައްދަލުކުރުމުގެ

 ދިނުން

 ަޙުޤީޤުގައިތ ދެވޭނީ ފުރުޞަތު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

  އެވަގުތު ޞަތުފުރު އެފަދަ ،ކަމަށްވާނަމަ މެދުކަނޑާލައިގެން ސުވާލުތައް ކުރެވެމުންދާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ އިޚުތިޔާރު ނުދިނުމުގެ

 

   )ށ(

 ކުރިން ގެސޮއިކުރުމު ބަޔާނެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތުން ާލުކުރެވޭސުވ ތަޙުޤީޤުގައި

 ،އެދިއްޖެނަމަ ފުރުޞަތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ އެކަހެރިކޮށް ވަކީލާ ޤާނޫނީ އެފަރާތުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރާ

 

   )ނ(

 ކޮންމެ އެދޭ ަންައްދަލުކުރބ ވަކީލާ ޤާނޫނީ އޭނާގެ ފަރާތުން ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ުތުވަގ ތާރީޚާއި ،އަންގައި އެކަން ވަކީލަށް ޤާނޫނީ މީހެއްގެ އެ ،ފަހަރަކު

 .ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އެ ލިޔުމުން އެނގޭނެހެން

 

   )ރ(

 ،ދަނިކޮށް ަމުންސުވާލުކުރ ތަޙުޤީޤުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ތިރީގައި ،ަކީލަކުވ ޤާނޫނީ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާއިދުގައިގަވ މި

 .އެވެކޮށްގެންނުވާނެ ކަމެއް އެއްވެސް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

378.

  

 މަނާ ކުރުން، ވަކީލު ޤާނޫނީ

 ކަންތައްތައް

 ވަކީލު ާނޫނީޤ ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ްކަސްޓަމްސްއިނ ފަރާތާ ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ؛ޖަވާބުދިނުން

 

   )ހ(

 ޖަވާބު ޭންވީދ ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތާ ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ؛އެންގުން އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ ޙަރަކާތަކުން ނުވަތަ ،ދިނުން ލިޔުމަކުން

 

   )ށ(

 ކަމެއް ިވަކ ނުވަތަ ކުރުމަށް މެއްކަ ވަކި ،ފަރާތަށް ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ުގެމަތިންގޮތ ހުއްދަކުރާ ގަވާއިދުތައް ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ނުކުރުމަށް

 .ންނަސޭހަތްތެރިވު އިދިކޮޅަށް އެންގުމަކާ އެ ،އެންގުމުން ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ނ(

 ؛ފޯރުވުން ތަޙުޤީޤަށް ނުފޫޒެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް

 

   )ރ(

 ާއްޖޭގެދިވެހިރ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ވާހަކައެއް އެއްވެސް ދެކެވޭ އިތަޙުޤީޤުގަ

 ދިނުން ރާތަކަށްފަ އެހެން ނުވަތަ މީހަކަށް އެހެން ޚިލާފަށް ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނުތަކާއި

 .ހާމަކުރުން ނުވަތަ

   )ބ(
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 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 އިންޓަވިއުކުރުން ސުވާލުކުރުމާއި

 

 ކުރާ ނުވަތަ ހޯދާ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ،ގޮތުން ެހޯދުމުގ ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ،(އިންޓަވިއުގައި) ބަސްދީގަތުމުގައި

 އެ ާލެއްގައިޙ އެއްވެސް ،ގޮތުން ކުރުވުމުގެ އިޢުތިރާފް ކުށަކަށް މީހަކަށް އެ ނުވަތަ

 ުފޫޒުގެނ ޮތަކުންގ މިނޫންވެސް ނުވަތަ ބިރުދައްކައި ނުވަތަ އަނިޔާކޮށް މީހަކަށް

 .ނުވާނެއެވެ ބޭނުންކޮށްގެން

 

.379 )ހ(

  

 ބިރުދެއްކުން ކުރުމާއި އަނިޔާ

 މަނާކުރުން

 ެތޭފ މިންގަޑަށް އަޚުލާޤީ ،ކުރަންވާނީ މުޢާމަލާތު ކުރަމުންދާއިރު ތަޙުޤީޤު

 .ބަހުރުވައަކުންނެވެ

 

   )ށ(

 ަދަގަންނަފބިރުނު ކުދިން އެ ،ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނީ ސުވާލުކޮށް ކުޑަކުދިންނާ

 ކުއްލި މިގޮތުން ވެ.މަޑުމައިތިރިކަމާއެކުގައެ ގޮތަކަށް ފަދަ ނުގަންނަ ބިރު ،ޓެއްގައިށްވެ

 ތަޙުޤީޤު ީމެނުވ ލަތެއްގައިހާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ކޮންމެހެން ނުވަތަ ހާލަތުގައި

 ަނެއްގައެވެ.ތ ދިރިއުޅޭ ކުއްޖަކު އެީ    ސުވާލުކުރަންވާނ ކުޑަކުއްޖަކާ މަރުޙަލާގައި

 ދާން ސުކޫލަށް ކުއްޖަކު އެ ،ކުއްޖެއްނަމަ ދާ ސުކޫލަށް ކުއްޖަކީ އެ މިގޮތުން

 .ނުވާނެއެވެ ސުވާލުކޮށްގެން ވަގުތެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

.380 )ހ(

  

 ނަފްސާނީ، ކުޑަކުދިންނާއި

ޖިސްމާނީ  އުނިކަމެއް ނުވަތަ

ިވާ އުނިކަމެއް ލިބިފައ

މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ 

 އުސޫލު ޞައްޚާ

 ެއ     ނުވަތަ      ބެލެނިވެރިޔާ ކުއްޖާގެ އެ ،ސުވާލުކުރަންވާނީ ޑަކުދިންނާކު

ެއް ފަރާތ ެފަދަތު ޙިމާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. އޙަލަޞްކުއްޖެއްގެ މަ

 މާޔަތްިޙތު ޙަލަޞްކުއްޖާގެ މަ ކުއްޖާއާ ސުވާލު ކުރަންޖެހޭނީ، އެ ނެތްނަމަ، އެ

 ައެވެ.ޒިރުގެހޭ މުއައްސަސާއެއްގެ ފަންނީ މީހެއްގެ ހާކޮށްދެވޭނެ ދައުލަތުގެ ކަމާބ

   )ށ(

 އެ      ، މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ގެށެއްކު ކުރާ ކުޑަކުދިން

 ތްަށް ރިޢާޔަވިސްނުމުގެ ޤާބިލްކަމ އިކުދިންގެ އުމުރާ އެ ،ސުވާލުކުރާއިރު ކުދިންނާ

 ާދައިގެއ ތިބެންވާނީ ސް އޮފިސަރުންކަސްޓަމް ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ތަޙުޤީޤުކުރާ

 .ހެދުމުގައެވެ

   )ނ(

   )ރ( .ކުދިންނެވެ ނުވާފުރިފައި އަހަރު )އަށާރަ( 18 މީލާދީގޮތުން، ބަލާނީ ކުޑަކުދިންކަމުގައި

ޤީގާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް ޙުކުށެއްގެ ތަ

ށް ފެނުމުގައި ނުވަތަ ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުގައި ނުވަތަ ލޮލަ ކަމަށްލިބިފައިވާ މީހެއް

ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އުނިކަމެއް ހުރި މީހެއްކަމަށް 

ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ 

   )ބ(
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 ހިނދަކު، އެ ހައިކި ލިބިފައިނުވާލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ހެޢުމަ

 މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެފަދަ ސިފައެއް ހުރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ.

ަ ަމިއްލނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ އނަފްސާނީ 

ތިން ދިފާޢުނުކުރެވޭ މީހުންނާމެދު، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަމަޞްލަޙަތު 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

   )ޅ(

 ެނޫންއމީހަކާ ސުވާލުކޮށް ނުވަތަ ބަޔާން ނަގައި ނުވަތަ  ޤީޤުގައި އެޙުތަ

ނަ ް ހުންވެގެނއޭނާއާ ހަވާލު ،ކުރަންވާނީތު ޤީޤުގައި މުޢާމަލާޙުގޮތަކުންވެސް ތަ

 ައެވެ.ޒިރުގމާޔަތްކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޙިތު ޙަލަޞްމީހެއްގެ ނުވަތަ އޭނާގެ މަ

(1)    

ނާ އޭ ،އިުތަކާތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވޭ ސުވާލ ،މީހަކާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި އެ

 ެޮތަށް އގ ާފައިވޅައިދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަ

 ެވެ.ްމާއެކޒިނ ޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެޙުމީހަކަށް ވިސްނިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ ތަ

(2)    

ށް ލަތަރާނަމަ ނުވަތަ ބަންދުކުރާނަމަ އޭނާގެ ނަފްސާނީ ހާއޭނާ ހައްޔަރުކު

 ވާނެއެވެ. ކުރަން ރިޢާޔަތް

(3)    

ަށް މައްޗ އްގެތެއް އެފަދަ މީހެއަކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ އެއްވެސް އިޖުރާ

ތާ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ހާލަހާލަތާ މީހެއްގެ ނަފްސާނީ  ހިންގުމުގައި، އެ

 މީހަކާ ކުރިމަތިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެކަށީގެންނުވާ ބުރައެއް އެ

(4)    

ުވަތަ އްގެ ނމީހަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެ ފާސްކުރަންވާނީ، އެލައި އޭނާ ބަ

 ތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.ޙަލަޞްމީހެއްގެ މަ އެ

(5)    

ން ިޔަަ ލުވަތއޭނާއަކީ ލޮލަށް ފެނުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމަ، ނ

 ުރިން،ގެ ކކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ، އޭނާ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމު

ަތަ ށް ނުވެރިކޮމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތް މެދުވޙިތު ޙަލަޞްބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަ

ނާ ށް އޭކުރުމުގައި ބައިވެރިނުވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮ ޤުޤީޙުމައްސަލަ ތަ އެ

 ަންވާނެއެވެ.ދީފައިވާ ބަޔާން އޭނާއަށް އިއްވ

(6)    

ުވަތަ ަ، ނއޭނާއަކި ކަންފަތަށް އިވުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމ

 އަށްޤީޤުގައި އޭނާޙުވާހަކަނުދެއްކޭ މީހެއްނަމަ، އޭނާއާމެދު ކުރެވޭ ތަ

ީ ަކު، ވމީހ ކުރަން އެނގޭތު އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި، އެފަދަ މީހަކާ މުޢާމަލާ

 ވެ.ނެއެެއްގައި ކަސްޓަމްސްއިން ހަމަޖައްސައިދޭންވާއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތ

(7)    

 ންކޮށްފައިވާބަޔާ ތިރީގައި ،ކުރިން ފެށުމުގެ ސުވާލުކުރަން މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙުޤީޤަކާ

 މީހާއަށް ެއ އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް ތަޙުޤީޤުކުރާ ލިބިގެންވާކަން މީހަކަށް އެ ޙައްޤުތައް

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

381.

  

 ވާހަކަ ޙައްޤުތަކުގެ ންވާލިބިގެ

 އެންގުން

ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމާއި    )ހ(
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 ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛

ައްޤު ޙމުގެ ލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުޢުކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަ

 ލިބިގެންވާކަން؛

   )ށ(

   )ނ( ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛ޤާނޫނީ 

ަމަ ނ ީހަކުލިބިގެން ނުވާ މޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން 

ު ަކީލަކވަތުން ވާނަމަ، ދައުލ ކަމުގައި ަކަށްބޮޑު ކުށ އީއަދި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ޖިނާ

 ައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙ

   )ރ(

ު ޖަވާބ ާލަށްސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ސުވ

 ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަން؛

   )ބ(

   )ޅ( ކަން.ްޗެއްސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބަކީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއ

 ސުވާލު މިހާއާ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ކުރާތަޙުޤީޤު ކަސްޓަމްސްއިން

 އިންޓަވިއު ކުރާ މީހަކާ އެ ހޯދަންވާނީ މަޢުލޫމާތު ކިބައިން އެމީހާގެ ނުވަތަ ކުރަންވާނީ

 .އަކުންނެވެ

 

382.

  

 އިންޓަވިއުކުރުން

 ލުސުވާ ިމިހާއާއ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ކަސްޓަމްސްއިންތަޙުޤީޤުކުރާ

 .ތަނެއްގައެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންވާނީ

 

383.

  

 ތަން އިންޓަވިއުކުރާނެ

 ީގަތުމުގެބަސްދ ކުރާ ނުވަތަ ހޯދާ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ޭނުންވެއްޖެބ ްކަސްޓަމްސްއިނ ،އިތުރުން މީގެ .ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ އަޑު (އިންޓަވިއުގެ)

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ރިކޯޑު ވީޑިއޯ ބަސްދީގަތުމުގެ ހާލަތެއްގައި

  

384.

  

 އިންޓަވިއުތައްރިކޯޑުކުރުން

 އްކަމެ ހުރަސްއެޅޭފަދަ ކުރުމަށް ރިކޯޑު ކުރަމުންދަނިކޮށް ރިކޯޑު ބަސްދީގަތުން

 .ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ ނުގެންގޮސް ކުރިއަށް ބަސްދީގަތުން ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 

385.

  

 ދަނިކޮށް ކުރަމުން ރިކޯޑު

 ހުރަހެއް ކުރުމަށް ރިކޯޑު

 އެޅުން

 ިނދެއްގައިހ ބޭނުންވެއްޖެ ޝަރީޢަތަށް ރިކޯޑިންގ ބަސްދީގަތުމުގެ ބާއްވާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ގޮތަށް ހުށަހެޅޭ

 

 

 

 

 

 

 

386.

  

 ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑިންގ
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 ބާބު ހަވަނަ

 

 ކުރަންވީގޮތް ޢަމަލު މީހުން ހާޒިރުކުރެވޭ ހާޒިރުކުރުމާއި، ީހުންމ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ

 

 ހުށަހަޅާ ސަލަމައް ކަސްޓަމްސްއަށް ،ހާޒިރުކުރާނީ ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ

 ގުޅިގެން ލަތަކާމައްސަ ،މީހުންނާއި ރައްދުވާ މައްސަލަތައް ބަލާ ކަސްޓަމްސްއިން ،މީހުންނާއި

 މަޢުލޫމާތު ުޅޭމައްސަލަތާކާގ ،މީހުންނާއި ބޭނުންވާ ހާޒިރުކުރަން ަކައިހޯދުމަށްޓ ހެކިބަސް

 ްސަލަތަކާމައ ނިންމާ ކަސްޓަމްސްއިން، މީހުންނާއި ބޭނުންވާ ހާޒިރުކުރަން ސާފުކުރުމަށް

 .ހުންނެވެމީ ބޭނުންވާ ހާޒިރުކުރަން އެންގުމަށްޓަކައި އެންގުންތައް އެކިއެކި ގުޅިގެން

 

387.

  

 ންހާޒިރުކުރު މީހުން

 ަޙުޤީޤަށްތ މީހުން އެހެން ފިޔަވައި މީހުން ކުރަންޖެހޭ ހާޒިރު ވަގުތުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހާޒިރުކުރެވޭނީ

 

388.

  

 ހާޒިރުކުރެވޭނެގޮތް މީހުން

 ؛ފޮނުވައިގެން ޗިޓް ހާޒިރުވުމަށް

 

   )ހ(

 ؛އަންގައިގެން ފޯނުން

 

   )ށ(

 ؛އަންގައިގެން ހާޒިރުވުމަށް ބައްދަލުކޮށް މީހުންނާ ކިވަކިވަ

 

   )ނ(

 .މެދުވެރިކޮށްގެން ޚިދުމަތްތައް ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

 

   )ރ(

 ހާޒިރުވުމަށް ގެންބައްދަލުކޮށް މީހަކާ އެ ނުވަތަ ގުޅައިގެން ފޯނުން ،ހާޒިރުކުރުމުގައި މީހުން

 ،ްފައިވާބަޔާންކޮށ ގައި 25 ަދުވަލުޖ ގަވާއިދުގެ މި ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު އެންގުމުން

 .ފޮނުވޭނެއެވެ މީހަކަށް އެ ޗިޓް ހާޒިރުވުމުގެ

 

389.

  

 ނުވަތަ ގުޅައިގެން ފޯނުން

 މީހުން ބައްދަލުކޮށްގެން

 ހާޒިރުކުރުން

 48ގަޑީގެ  ްވާބޭނުނ ހާޒިރުކުރަން މީހަކު އެ ،ފޮނުވާނަމަ ޗިޓް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު

 ހާޒިރުކުރާ ުމީހަކ އެ  ،ޗިޓުގައި ހާޒިރުވުމުގެ ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ )ސާޅީސް އަށެއް(

 ަށްމީހަކ އެޓު ޗި ހާޒިރުވުމުގެ ،ލިޔެފައި ލާޞާއާއެކުޚު ކުރު މައްސަލައިގެ

 .ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ

.390 )ހ(

  

 މީހުން ފޮނުވައިގެން ޗިޓް

 ހާޒިރުކުރުން

   )ށ( ެވެ.ަކަށރެ ގޮތހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކު

    (1) ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރުން؛

ޭ އުޅ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހުގައި

 ފު ފުދިފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުކުރުން؛ރަތަޞައް

(2)    
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    (3) ުރުން؛ްޓްކޑްރެހަށް ޕޯސހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ މީހާގެ ދާއިމީ އެ

ވާ ޮށްފައިކީ ރހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ މީހާ ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަ

 ުން؛ބަރަށް ޗިޓު ފޮނުވންނަފޯނު އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ނުވަތަ މޯބައިލް 

(4)    

ނިކް ރޯލެކްޓްް އިކުރުމަށް ދީފައިވާ އެހެނިހެނ ތުމަލާޢާތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން މު

 .މެދުވެރިކޮށް ޗިޓު ފޮނުވުން ލަތްތައްސީވަ

(5)    

 ހާޒިރު ްމެދުވެރިވެގެނ އުޒުރެއް މަޤުބޫލު ހަވާލުވުމަށްފަހު ޗިޓާ ހާޒިރުވުމުގެ

ދޭއް( ) 2 ލަސްވެގެން ޖެހުމުގެ ގަޑި ފައިވާގައިއަން ހާޒިރުވުމަށް ،ނުވެވޭނަމަ

 އެކަން ިޔުމުންލ ް،ބަޔާންކޮށ ސަބަބު ނުވެވޭ ހާޒިރު ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

   )ނ(

 މި ،ުުވާއިރގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީހަކު ޗިޓަށް ހާޒިރ މި

ާ ޗިޓް ށް އަންގވުމަވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު ހާޒިރު 393އިދުގެ ވާގަ

 އެވެ.ގެންނަންވާނެ

   )ރ(

 ،ހާލަތްތަކުގައި ހޭނަގަންޖެ ބަޔާން މީހުންގެ ނުވެވޭ ހާޒިރު ބަޔާންދޭން ގޮތުންހުރި ހާލަތު ބަލި

 ީހަކުމ ބަޔާންދޭ ،ހޯދަންވާނީ ބަޔާން ބޭނުންވާ ޤަކަކަށްޤީތަޙު ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ްސްއަށްކަސްޓަމ ކޮންމެހެން އަދި ގޮސްގެންނެވެ. އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސް ހުރިތަނަކަށް

 ްސްއަށްކަސްޓަމ މީހަކު އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ނުނެގޭނެ ޔާންބަ މެނުވީ ހާޒިރުވެގެން

 .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ ދަތިނުވާނެ މީހަކަށް އެ ހާޒިރުކުރަންވާނީ

 

391.

  

 ހާލަތުހުރިގޮތުން ބަލި

 ނުވެވުން ހާޒިރު ދޭންބަޔާން

 ާލަތުގައިހ ާންމުޢ ،ފިޔަވައި މީހުން ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ތަޙުޤީޤަށް ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެންހާޒިރު ތަޙުޤީޤަށް މީހަކު އެއްވެސް ގަޑިތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

392.

  

 ގަޑި ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން

 ؛އަށް 14:00 މެންދުރުފަހު ން 10:30 ހެނދުނު ދުވަހުގެ ހުކުރު

 

   )ހ(

 ؛އަށް 07:30 ހެނދުނު ން 22:30 ރޭގަނޑު

 

   )ށ(

 .ދެމެދު އާ 21:00 ރޭގަނޑު އާއި 17:30 ހަވީރު ަހުގެރަމަޟާންމ

 

   )ނ(

 ހިދިވެ މީހެއްގެ އެ ،ހާޒިރުވާއިރު ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ

 .ގެންނަންވާނެއެވެ ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން

 

.393 )ހ(

  

 ކާކުކަން ހާޒިރުވާއިރު

 ގެނައުން ލިޔުމެއް އެނގޭނެ

 މީހެއްގެ އެ ފަރާތްތަކުން ހާޒިރުވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ތަކުގައިމައްސަލަ ގުޅޭ މުދަލާ

 ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލާގައި އެ އިތުރުން ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ބަޔާންކޮށް ދީފައިވާކަން ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު

 ތައްގަނޑު ފިހާރަފަދަ ކުންފުނި .ެވެގެންނަންވާނެއ އަސްލު ލިޔުމެއްގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ

   )ށ(
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 އަދި .ޖަހަންވާނެއެވެ އެލިޔުމުގައި ތައްގަނޑު ތަންތަނުގެ ހުންނަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި

 ލިޔުމެއް ރަސްމީ އެނގޭނެ އެކަން ،ނަމަ ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ ފަރާތަކީ ހާޒިރުވާ

 .ގެންނަންވާނެއެވެ

 

 ގެޚިދުމަތްތަކު ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ްވެއެވެލިބިގެނ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ހާޒިރުކުރުމުގެ މީހުން އެހީތެރިކަމާއެކު

 

394.

  

 މެދުވެރިކޮށް ފަރާތްތައް އެކި

 ހާޒިރުކުރުން މީހުން

 

 ބާބު ހަތްވަނަ

 

 (ކްރައިމް އޮފް ސީން) ވެށި ކުށުގެ

 

 ،ބޭނުމުގައި ގެހޯދުމު ހެކި މާއްދީ ބޭނުންވާ އްސަލައެއްގައިމަ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ކަމަށް ުރަންޖެހޭރައްކާތެރިކ ހިނގިތަން އެކަމެއް ޒާތުން މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤުކުރާ ނުވަތަ

 ރަޙައްދުތަކާއިސަ ކަސްޓަމްސްގެ ،ހުރެއްޖެނަމަ ސަބަބުތަކެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ

 ނުވަތަ ެކުށެއްއ ތެރެއިން ތަންތަނުގެ އެހެނިހެން އުޅަނދާއި ގައިވާކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ

 ުތިޔާރުއިޚ ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަދެވޭގޮތަށް ވަކިބަޔަކަށް ތަނަކަށް ހިނގި ހާދިސާއެއް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

395.

  

 ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ބަންދުކުރުން ހިނގިތަން

 ކަމެއް ުރިގުޅުންހ މައްސަލައަކާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ންކަސްޓަމްސްއި ހިނގިތަނަކީ ހާދިސާ

 .އެއްޗެކެވެ ކޮންމެ ހިމެނޭ ތަނެއްގައި އެ ތަނަކާއި ކޮންމެ ހިނގާފައިވާ

 

.396 )ހ(

  

 ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ހިނގިތަން

 އެ އިތަނަކާ ކޮންމެ ހިނގާފައިވާ ޢަމަލެއް ޚިލާފު ޤާނޫނާ ،ތަނަކީ ހިނގި ކުށް

 ކުށެއް ުވަތަނ ބޭނުންކުރި ކުރުމަށް ކުށެއް ތަކެއްޗާއި ިއެންމެހައ ހިމެނޭ ތަނެއްގައި

 .ަނެކެވެތ އޮތް ނުވަތަ ހުރި އެއްޗެއް އެ އެއްޗަކާއި ކޮންމެ ދޭހަކޮށްދޭ ކުރިކަން

 

   )ށ(

 ދިސާހާ އެއީ ސަރަޙައްދެއް ވަކި ނުވަތަ ބައެއް ތަނަކުން ނުވަތަ ތަނެއް ވަކި

 ދިސާހާ އެ ކަނޑައަޅާނީ ގައިކަމު ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ކަމުގައި ހިނގިތަން

 އިސް މެއެން ހަވާލުވެހުރި ފާސްކުރުމާ ބަލައި ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހިނގިތަން

 .އޮފިސަރެވެ ކަސްޓަމްސްގެ

.397 )ހ(

  

 ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ކަނޑައެޅުން ހިނގިތަން

 ޒާތުން ގެއެކަމެއް ،ކަނޑައެޅުމުގައި ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހިނގިތަން ހާދިސާ އެ

 ީގެންވާއެކަށ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ރައްކާތެރި ހިނގިތަން ކަމެއް އެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރިޢާޔަތް ހުރިތޯ ސަބަބުތަކެއް

 

   )ށ(

   )ނ( ަތަނުވ ތަން އެ ކަނޑައެޅުމުން ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހިނގިތަން ހާދިސާ އެ



218 

 

 .ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ އެނގޭގޮތަށް ފާޅުކޮށް ސަރަޙައްދު އެ

 

 ަރަޙައްދަށްސ ނުވަތަ ތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 އިސް ިވާކަނޑައެޅިފައ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ތަން އެ ވަދެވޭނީ މީހަކަށް އެއްވެސް

 .ނެވެމަތިން ގޮތެއްގެ އަންގާ އޭނާ ލިބިގެން ހުއްދަ އޮފިސަރުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

.398 )ހ(

  

 ކުށް ވަތަނު ހާދިސާ

 ވަނުން ހިނގިތަނަށް

 ހާދިސާ ،ކުމީހަ އެއްވެސް ޚިލާފަށް ގޮތާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އެ މީހަކު ެއ ،ވަދެއްޖެނަމަ ތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ

 އެ ުތިޔާރުިޚއ ނެރުމުގެ ތަނުން އެ މީހަކު އެ ،އަންގައި ނުކުތުމަށް ވަގުތުން ތަނުން

 ށްއޮފިސަރަ ކަސްޓަމްސްގެ އިސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ތަން

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

   )ށ(

 ހިނގިތަން ށްކު ނުވަތަ ހާދިސާ އެއީ ،ސަރަޙައްދެއް ނުވަތަ ބައެއް ތަނެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއް

 ކަމުގައި އްތަނެ ާހިނގާފައިވ ކުށެއް ޖިނާއީ ތަނަކީ އެ ކުރިންވެސް ކަނޑައެޅުމުގެ ކަމަށް

 ސަބަބުތަކެއް ްވާއެކަށީގެނ ގަބޫލުކުރެވޭ ހިނގިކަން ކުށެއް ޖިނާއީ އެތަނުގައި ނުވަތަ ،ވާނަމަ

 މީހަކު ްއެއްވެސ ޢަމަލެއް އެއްވެސް ގެއްލޭފަދަ ހެއްކެއް މާއްދީ ތަނުން އެ ،ހުރިނަމަ

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން

 

399.

  

 ރައްކާތެރި ކުށްހިނގިތަން

 ލިއްޔަތުމަސްއޫ ކުރުމުގެ

 ވަންވާނީބާއް ބަންދުކޮށްފައި ތަނެއް ކަނޑައެޅޭ ކަމަށް ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ކުރު ެއެންމ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ ތަނެއް އެ ޒާތުން އެކަމުގެ

 ދަތަކަށްމުއް ދިގު ގަޑިއިރަށްވުރެ 12 ތަނެއް ބަންދުކުރެވޭ މިގޮތަށް .މުއްދަތަކަށެވެ

 .ންނެވެދަށު ޑައިރެކްޓިވްގެ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ުކުރެވޭނީބަންދ

 

400.

  

 ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ބަންދުކޮށްފައި ހިނގިތަން

 މުއްދަތު ބޭއްވޭނެ

 މީހެއްގެ ސަބަބުން ނުވަނުމުގެ ތަނަށް ކަނޑައެޅޭ ކަމަށް ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ހުރެގެން ަކެއްސަބަބުތ އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ ޭނެކަމަށްލިބިދ ނުރައްކަލެއް ފުރާނައަށް

 ދަށުން ގެގަވާއިދު މި ވަނުން އެވަގުތު ތަނަކަށް އެ ސަލާމަތްކުރުމަށް ފުރާނަ މީހެއްގެ

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

 

401.

  

 އިސްތިސްނާވުން

 ބާބު އަށްވަނަ

 

 ރައްކާކުރުން ހޯދައި ގަރީނާ ހެއްކާއި

 

 ނގިލީގެއި މީހުންގެ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ުގައިތުހުމަތ ކުށުގެ

 ނޫންވެސްއެ އަދި ސާމްޕަލް ހަށިގަނޑުގެ ،ސާމްޕަލް ލިޔުމުގެ އަތު ސޮޔާއި ،ނިޝާން

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ ގަރީނާ ހެއްކާއި

.402 )ހ(

  

 ހޯދުމާއި ގަރީނާ ހެއްކާއި

 ެލެހެއްޓުންބ ރައްކާތެރިކޮށް
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 ޕޮލިސް ްޑިވްސްމޯލ ނެގުމުގައި ގަރީނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާހެއްކާއި ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ެއެވެލިބިގެންވ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ހޯދުމުގެ އެހީތެރިކަން ސަރވިސްގެ

 

   )ށ(

 ހެއްކާއި ަނުވަތ ސާމްޕަލްތަކެއް ހުރިހާ ނެގޭ ކަސްޓަމްސްއިން ތުހުމަތުގައި ކުށުގެ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރައްކާތެރިކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން ަރީނާގ

 

   )ނ(

 ،ކެއްޗާއިމަސްތުވާތަ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ މައްސަލަތަކުގައި އެކިއެކި

 ގެންގުޅޭ މަށްބޭނުންކުރު މަސްތުވާތަކެތި ،ތަކެއްޗާއި ޝައްކުކުރެވޭ ކަމަށް މަސްތުވާތަކެތި

 ްއަށްކަސްޓަމްސ އިޚުތިޔާރު ތަޙުލީލުކުރުމުގެ ތަކެތި އެ ،ިހިފަހައްޓައ އާލާތްތައް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

403.

  

 މަސްތުވާތަކެއްޗަށް

 ތަޙުލީލުކުރުން

 އެ ،ނަމަކުރާ އިންކާރު ނެގުމަށް ފޮޓޯ މީހެއްގެ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 އަށްކަސްޓަމްސް އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ ފޮޓޯ މީހެއްގެ އެ ނުލައި ހުއްދައާ މީހެއްގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

404.

  

 ނެގުން ފޮޓޯ

 ިލާފުޚ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ގަވާއިދަކާ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ތިންވަނަ ،ހާލަތްތަކުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއަށް  ވެއްޖެކަމަށް

 ާފުވުމަށްސ ލަމައްސަ ބަލަމުންގެންދާ ކަސްޓަމްސްއިން މަޢުލޫމާތަކީ ފަރާތެއްގައިވާ

 ކަމަށް ެއްމަޢުލޫމާތ ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން ސާބިތުކުރުމަށް ޙަޤީޤަތް ކަމުގެ ނުވަތަ

 ންވަނަތި ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު އެފަދަ ،ޙާލަތެއްގައި ފެނިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .އެދެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް

 

.405 )ހ(

  

 ރެކޯޑްތައް ފަރާތުގެ ތިންވަނަ

 ލިބިފައިވާ ަށްފަރާތަކ ތިންވަނަ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) ދާގެމާއް މި

 އެދުނު ންއެގޮތު އެދިއްޖެނަމަ ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތެއް

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން އެ މަޢުލޫމާތެއް

 

   )ށ(

 އެދޭ ދަންހޯ ކަސްޓަމްސްއިން ުގެމަތިންގޮތ ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި

 .ކުށެކެވެ ނުދިނުމަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 

 

 

 

 

 

 

   )ނ(
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 ބާބު ނުވަވަނަ

 

 ހާމަކުރުން މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤާގުޅޭ

 

 

 ިޔާމީޑ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަކާ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މެދުވެރިކޮށް

 

406.

  

 ދިނުން މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް

 ހިންގަނިކޮށް ލުޢަމަ ކުށުގެ ނުވަތަ ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ވެށީގެ ކުށުގެ

 ؛މަކުރުންހާ މަތިން ގޮތުގެ ނޭޅޭ ހުރަސް ތަޙުޤީޤަށް ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯ ނެގިފައިވާ

 

   )ހ(

 ތަނެއްގެ ވަތަނު މީހެއްގެ ނަގާފައިވާ ގޮތުން ހޯދުމުގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރު ތަޙުޤީޤަށް

 ؛ހާމަކުރުން ވީޑިއޯއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ

 

   )ށ(

 ބެހޭގޮތުން ކާތަނަ އުޅޭ ހިނގައިގެން ޢަމަލެއް ކުށުގެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ދިނުމުގައި ރުޞަތުފު ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ،އެދޭނަމަ ހޯދަން ަޢުލޫމާތުމ ފަރާތްތަކުން މީޑިޔާގެ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކުރަންވާނީ ޢަމަލު

 

407.

  

 މަޢުލޫމާތު ވެށީގެ ކުށުގެ

 ހާމަކުރުން މީޑިޔާއަށް

 ވީޑިއޯ ،ައިނަގ ފޮޓޯ ފަރާތްތައް މީޑިޔާގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިނގާ ހާދިސާ ކުށުގެ

 ަމެއްކ ހިނގި ،ސަރަޙައްދުގައި ހިނގި އެހާދިސާއެއް ދެވޭނީ ފުރުޞަތު ކުރުމަށް

 މަތިން ްގެގޮތެއ ނޭޅޭ ހުރަސް އެއްކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ރިޢާޔަތް ޙާލަތަށް

 

   )ހ(

 ިޔާއަށްމީޑ ންޓަވިއުއެއްއި މީހެއްގެ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހާދިސާއާގުޅޭ ކުށުގެ

 ނެތް ވެންދެ ފުރުޞަތު އެ މީޑިޔާތަކަށް ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ބޭނުންވާ ހާމަކުރަން

 ފަރާތްތަކުން އެ ގޮތަށް ޙިއްސާކުރާ ފަރާތްތަކުން މީޑިޔާގެ ތިބި ތަނެއްގައި އެ ،ނަމަ

 ުފުރުޞަތއެ ޖަރނަލިސްޓަކަށް ކެމެރާމަނަކާއި ވީޑިއޯ ފޮޓޯގްރާފަރަކާއި ކަނޑައަޅާ

 .ދެވިދާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ޖުތަމަޢުގެމު ނުވަތަ އޮޅުވާލައިގެން މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރި މީޑިޔާއަށް ކަސްޓަމްސްއިން

 ،ެސްދީފައިވާނަމަގެނ މަޢުލޫމާތެއް އެ ޢާންމުންނަށް ބަދަލުކޮށްގެން ގޮތަށް ގެއްލޭ މަޞްލަޙަތު

 .ިބިގެންވެއެވެލ ޓަމްސްއަށްކަސް އިޚުތިޔާރު ނުކުރުމުގެ ހާމަ މަޢުލޫމާތު ފަރާތަކަށް އެފަދަ

 

408.

  

 މީޑިޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދެވޭ

 އޮޅުވާލުން

 އިޚުތިޔާރު ގެހިފެހެއްޓުމު ހާމަނުކޮށް މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

409.

  

 ހާމަނުކުރުން މަޢުލޫމާތު
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 ކުރަމުންދާ ގެންގުޅި ތުހުމަތަކާ ކުރެވޭ ފިކަމަށްކޮށް ޢަމަލެއް މީހަކު ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ

 :މަޢުލޫމާތު އެޅިދާނެފަދަ ހުރަސް ތަޙުޤީޤަކަށް

 

   )ހ(

 ؛މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ދޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރު

 

   )ށ(

 ނުލިބިދާނެފަދަ ށްކަސްޓަމްސްއަ މަޢުލޫމާތު އިތުރު އެކަމާގުޅޭ ހާމަކުރުމުން މަޢުލޫމާތެއް

 ؛ހާލަތްތަކުގައި

 

   )ނ(

 ިއްރުސ ޖެހޭ ހިފަހައްޓަން ކުރުމުގައި ތަންފީޒު ނުވަތަ ހިންގުމުގައި ޤާނޫނެއް

 ؛މަޢުލޫމާތު

 

   )ރ(

 ؛ޫމާތުމަޢުލ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ ނަފްސަށް މީހެއްގެ

 

   )ބ(

 ؛މަޢުލޫމާތު ހުރަސްއެޅިދާނެ ޝަރީޢަތަކަށް ހިނގަމުންދާ

 

   )ޅ(

 ުރުމަށްޓަކައިކ ތަޙުޤީޤު ނުވަތަ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުތައް ުރާކ ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ

 ޞައްޙަ ިވާހެދިފައ ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތް ގޮތުން ކަންކަމާގުޅޭ އެފަދަ ނުވަތަ

 ؛މަޢުލޫމާތު ނުކުރެވިދާނެފަދަ ޢަމަލު އުސޫލުތަކަށް

 

   )ކ(

 ކުރާ ުއްދަހ ޤާނޫނު އިކުރުމަށްޓަކަ ރައްކާތެރި މަޞްލަޙަތު ޢާންމު އަމަންޢާންމާއި

 ؛ޫމާތުމަޢުލ އެޅޭފަދަ ހުރަސް އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު ޖެހޭ އަޅަން މަތިން ގޮތެއްގެ

 

   )އ(

 ލިބިދާނެ ލުންގެއް ރައްކާތެރިކަމަށް އުޅަނދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ

 ؛މަޢުލޫމާތު ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް

 

   )ވ(

 .މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަވާފަދަ ްފިލުމަށ މީހަކު ހިފެހެއްޓިފައިވާ

 

   )މ(

 މަޢުލޫމާތު އަށްމީޑިޔާ ރަސްމީކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ

 

410.

  

 ހާމަކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތު

 ގޮތްތައް

 ؛ކޮންފަރެންސް ޕްރެސް

 

   )ހ(

 ؛ފެކްސް

 

   )ށ(

 ؛އީމެއިލް

 

   )ނ(

   )ރ( ؛ިޓްވެބްސައ
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 ؛ފޯނުން

 

   )ބ(

 ؛އެސް.އެމް.އެސް

 

   )ޅ(

 .އިންޓަރވިއު

 

   )ކ(

 
 

 

 ބައި ސާދަވަނަ

 

 އުސޫލު ޢަމަލުކުރާ ތަކެއްޗާމެދު އެހެނިހެން މުދަލާއި ހިފެހެއްޓޭ

 

 

 ،ަކެއްޗާއިތ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ،އްޗާއިތަކެ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،އިތަކެއްޗާ ހިފެހެއްޓޭ

 އަތުލެވޭ ނުލައި ދިނުމަކާ ބަދަލު ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި އެކިފަރާތްތަކުން

 މެދު އްޗާތަކެ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އެނޫންވެސް އަދި ތަކެއްޗާއި

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ޢަމަލުކުރާނީ

 

.411 )ހ(

  

 ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޢަމަލުކުރެވޭ ގެނެވޭތަކެއްޗާމެދު

 އުސޫލު

 ަށުގައިދ ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

ި ތަކެތ މިގޮތުން .ތަނެއްގައެވެ ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ބެހެއްޓުމަށް ތަކެތި އެ ބެހެއްޓޭނީ

 ބެހެއްޓޭ ަމާއެކުރައްކާތެރިކ ނުލިބޭނެގޮތަކަށް ގެއްލުން ތަކެއްޗަށް އެ ތަނަކީ ބެހެއްޓޭ

 ރާތްތަކުގެފަ ހިންގާ ބަނދަރު ކަސްޓަމްސްގެ ތެރޭގައި މީގެ .ވާންވާނެއެވެ ތަނަކަށް

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ތަކެތި ހުންނަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ

 

   )ށ(

 ހުއްދަ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެތަކެތީގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެންނަ 

 އެފަދަ ނުވަތަ ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، ނެތި ހުއްދައިގެން އެތެރެކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނަގަ

 ޚިލާފަށް އުސޫލުތަކާ ގަވާއިދުތަކާއި ހުންނަ ހަދާފައި ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ އެފަދަ އިދާރާތަކުން

އެ ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު  ތަކެތި ނުފެތޭ އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދުތަކާއި އެފަދަ ،ތަކެއްޗާއި ގެންނަ

ެ. ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވ ޢަމަލުކުރާނެތަކެއްޗާއިމެދު 

މިގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަނަ  ،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީތަކެއްޗާއިމެދު މިގޮތުން އެފަދަ 

ސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެދަށަށް ގެނެވޭ ަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކަބައިގެ ދެވަނ

ތަކެތި ނައްތއިލުމަށް އަދި މިފަދަ  ނެވެ.ންތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީ" 

، ތަކެތި ނައްތާލަންވާނީ، އެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ނަމަފިިކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅައ

412.

  

 އިދާރާތަކުގެ ސަރުކާރުގެ

ތަކެއްޗާމެދު  ބޭނުންވާ ހުއްދަ

 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން. 
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 ޖެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދަން

 

 ަޔާންކޮށްފައިބ އެހެންގޮތަކަށް ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ނުވަތަ ލަކީމުދަ ކޮންމެ ހިފެހެއްޓޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ހިނދަކު ނުވާހާ

 .ތަކެއްޗެވެ ެނެގިދާނ ދައުލަތަށް ދަށުން އަމުރެއްގެ ކޯޓު އުޅަނދަކީ ނުވަތަ އެއްޗަކީ

 

.413 )ހ(

  

 ދައުލަތަށް މުދާ ހިފެހެއްޓޭ

 ނެގުން

 100,000 އަގު ޖުމްލަ މުދަލުގެ ހިފެހެއްޓޭ ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޝަރުޢީ ގުމުގައިނެ ދައުލަތަށް މުދަލެއް އެފަދަ ،ދަށްނަމަ ރުފިޔާއަށްވުރެ (އެއްލައްކަ)

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ނިންމާކަށް މަރުޙަލާ

 

   )ށ(

 ކަމުގައި ެއްމިލްކ ދައުލަތުގެ އެއްޗަކީ ކޮންމެ ނެގޭ ދައުލަތަށް ދަށުން މާއްދާގެ މި

 ުއެއްޗަކާމެދ އެ ގޮތެއްގެމަތިން ކަނޑައަޅާ ސަރުކާރުން އަދި .ބެލޭނެއެވެ

 .ވޭނެއެވެޢަމަލުކުރެ

 

   )ނ(

 ޭނުންކޮށްފައިވާބ މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާއެއްޗެއް ކަރުދާހަކީ ނައްތާލަންޖެހޭ

 އެ ުވަތަނ އެލިޔުމެއް ވަކިސައިޒަކަށް ކަނޑައެޅޭ ،ނޫންނަމަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާތެއް

 (ބޭނުންކޮށްގެންް އެއ ޝްރެޑަރ) ކޮށައިގެން ކުދިކޮށް ކިޔަންނޭގޭވަރަށް ލިޔުމެއް އެ ކަރުދާހެއް

 .ނައްތާލެވިދާނެއެވެ

 

414.

  

 ބާވަތްތައް ކަރުދާހުގެ

 ނައްތާލުން

 މޯލްޑިވްސް ްތައްއާލާތ ބޭނުންކުރާ މަސްތުވުމަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އަތުލެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ފޮނުވޭނެއެވެ ސަރވިސްއަށް ޕޮލިސް

 

415.

  

 މަސްތުވާތަކެއްޗާއި

 ބޭނުންކުރާ މަސްތުވުމަށް

 ނައްތާލުން ލާތްތައްއާ

 ިއެކިއެކ ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ،އަތުލެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 މަދު އެންމެ ބޭނުންވާ ބޭނުންކުރުމަށް ގޮތުގައި ސާމްޕަލްގެ ތަމްރީންތަކުގައި

 ވްސްމޯލްޑި ހުއްދައާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ މިންވަރެއް

 ށްކަސްޓަމްސްއަ އިޚުތިޔާރު ބެހެއްޓުމުގެ ނުފޮނުވައި ްސަރވިސްއަށ ޕޮލިސް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

.416 )ހ(

  

 މަސްތުވާތަކެއްޗާއި

 ބޭނުންކުރާ މަސްތުވުމަށް

 ތަމްރީންތަކުގައި އާލާތްތައް

 ބެހެއްޓުން ބޭނުންކުރުމަށް

 ަމްސްގެކަސްޓ އާލާތްތަކަކީ ބޭނުންކުރާ މަސްތުވުމަށް ،އަތުލެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 ،އެއްޗެއްނަމަ ވާބޭނުން ބޭނުންކުރުމަށް ގޮތުގައި ސާމްޕަލްގެ ތަމްރީންތަކުގައި އެކިއެކި

 ހިފިދާނެ މެއްއިތުރުބޭނު ބަހައްޓައިގެން ސެންޓަރުގައި ހެރިޓޭޖް ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ

 ނިންމި ެއ ނިންމައިފިނަމަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ކަމަށް އެއްޗެއް

 ޕޮލިސް ްސްމޯލްޑިވ އެއްޗެއް އެ ،އަދަދަކަށް މަދު އެންމެ ހިފޭ ބޭނުން، ބޭނުމަކަށް

 .ެންވެއެވެލިބިގ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ބެހެއްޓުމުގެ ނުފޮނުވައި ސަރވިސްއަށް

 

   )ށ(

 ހިފެހެއްޓޭ ،ތަކެއްޗާއި ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 އެކިފަރާތްތަކުން ،ތަކެއްޗާއި ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ްގެކަސްޓަމްސ ،ތަކެއްޗާއި

417.

  

 ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 އެހެނިހެންތަކެތި ގެނެވޭ



224 

 

 ކަސްޓަމްސްގެ ތަކެއްޗަކީ އަތުލެވޭ ނުލައި ދިނުމަކާ ބަދަލު ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި

 ނުވަތަ ،އެއްޗެއްނަމަ ބޭނުންވާ ބޭނުންކުރުމަށް ގޮތުގައި ސާމްޕަލްގެ ތަމްރީންތަކުގައި އެކިއެކި

 އެއްޗެއް ހިފިދާނެ ބޭނުމެއް އިތުރު ބަހައްޓައިގެން ސެންޓަރުގައި ހެރިޓޭޖް ކަސްޓަމްސްގެ

 ބޭނުން،  ބޭނުމަކަށް ނިންމި އެ ނިންމައިފިނަމަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ކަމަށް

 އިޚުތިޔާރު ބެހެއްޓުމުގެ ނައްތާނުލައި އެއްޗެއް އެ ،އަދަދަކަށް މަދު އެންމެ ހިފޭ

 .ެލިބިގެންވެއެވ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ތަމްރީންތަކުގައި

 ބެހެއްޓުން ބޭނުންކުރުމަށް

 ،ަކެއްޗާއިތ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ،އިއްޗާތަކެ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓޭ

 ނުހުންނަ އެނގެން މިލްކުވެރިއަކު ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި އެކިފަރާތްތަކުން

 ގޮތުގައި ަލުގެހަރުމުދ ތެރެއިން ތަކެތީގެ އަތުލެވޭ ނުލައި ދިނުމަކާ ބަދަލު ،މުދަލާއި

 އެއިން ،ަށްފަހުވިއްކާލުމ ނީލަމުގައި ،ތަކެތި އަގުބޮޑު ފަދަ ގަހަނާ ،ބެލެވޭތަކެއްޗާއި

 .ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ އެކައުންޓަށް ދައުލަތުގެ ާފައިސ ލިބޭ

 

.418 )ހ(

  

 ގޮތުގައި ހަރުމުދަލުގެ

 ތަކެތި ބޭނުންކުރެވިދާނެ

 ވިއްކާލުން ނީލަމުގައި

 ކުޑަ އެންމެ ފަށާނެ ނީލަންކިޔަން ތަކެތި ފަދަ ބަޔާންވެގެންވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 މިފަދަ ،ހުަނޑައެޅުމަށްފަކ އަގު މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ކަނޑައަޅާނީ އަގު

 .ވޭނެއެވެހަވާލުކުރެ އިދާރާއާ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ނީލަންކިޔުމަށްޓަކައި ތަކެތި

 

   )ށ(

 ަކިގޮތަކަށްވ ޝަރީޢަތުން ތެރޭގައި ތަކެތީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޝަރީޢަތުން ނީޭވިއްކާލެވ ނީލަމުގައި ތަކެތި އެ، ހިމެނޭނަމަ ތަކެތި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

 .ކަނޑައެޅުމުންނެވެ ވަކިގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު އެ

 

   )ނ(

 ޅޭގޮތުންގު ނައްތާލުމާ ތަކެތި ނައްތާލެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ތެރެއިން ކެތީގެތަ ހުންނަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ކަންތައްތަކާއި ކުރަންޖެހޭ

 ކުރަންޖެހޭ ްގުޅޭގޮތުނ ތަކެއްޗާ ނެގޭ ދައުލަތަށް ޗާއިތަކެއް ވިއްކާލެވޭ ނީލަމުގައި

 ،ާބަޔާންކޮށްފައިވ ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި ކުރާނީ ކަންތައްތައް

 .ޮމިޓީންނެއެވެކ ގޮތެއްނިންމާ ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

.419 )ހ(

  

 ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ

 ފަރާތް ކުރާ ްކަންތައްތައ

 ންކަސްޓަމްސްއި ތެރެއިން ތަކެތީގެ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 މިގޮތުން .އެވެހުށަހަޅަންވާނެ ކޮމިޓީއަށް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ތަކެތި ނައްތާލަންޖެހޭ

 ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ  އެއްޗެއް އެ ހުށަހަޅަންވާނީ ކޮމެޓީއަށް

 ަކުގެފަރާތްތ ހިންގާ ބަނދަރު ކަސްޓަމްސްގެ ެރޭގައިތ މީގެ .ސެކްޝަނަކުންނެވެ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ތަކެތި ހުންނަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ

 

   )ށ(

 ތަޙުލީލު ެރޭގައިތ ތަކެތީގެ ނައްތާލަންޖެހޭ ވަގުތުން ތެރެއިން ތަކެތީގެ ނައްތާލަންޖެހޭ

 ބޭނުންވާ ްތަޙުލީލުކުރުމަށ އެއްޗެއް އެ ،ހިމެނޭނަމަ އެއްޗެއް ބޭނުންވާ ކުރުމަށް

 ތަޙުޤީޤުކުރާ ަމައްސަލ އެ ނިންމުމަށް ގޮތެއް ރައްކާކުރުމާމެދު މިންވަރެއް އެންމެކުޑަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ފަރާތުން

   )ނ(
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 ރައްކާކުރަންވީ ްތަޙުލީލުކުރުމަށ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި

 އެ އަދަދު ކަޑައެޅޭ ރައްކާކުރުމަށް މިގޮތުން .ކޮމެޓީންނެވެ ކަނޑައަޅާނީ މިންވަރު

 .ޓަންވާނެއެވެބަހައް ރައްކާކޮށްފައި ގަވާއިދުން ތަކެތި އެ ނިމެންދެން  މައްސަލައެއް

 

   )ރ(

 ،ަކެއްޗާއިތ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ނާއިޤާނޫ

، އްޗާއިތަކެ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ެބެލުމުގ ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓޭ

 ނުހުންނަ އެނގެން މިލްކުވެރިއަކު ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި އެކިފަރާތްތަކުން

ެ. ެއެވބިގެންވް ލިޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށ ދަލާމެދުމު

ަވަނަ ެ ފަނަރދުގވާއިމިގޮތުން އެފަދަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ މިގަ

ވޭ ށް ގެނެދަށަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެަޔާންކޮށްފައިވާ "ކަބައިގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބ

 ނެވެ.ންތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީ" 

 

.420 )ހ(

  

ަލާމެދު މުދ ހިފެހެއްޓޭ

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 

  ކަނޑައެޅުން

 އެ  ،ެއްނަމަބާވަތ ކާބޯތަކެތީގެ ޗަކީތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ތަކެތިތޯ ގެންވާއެކަށީ ކެއުމަށް އިންސާނުން ތަކެއްޗަކީ އެ ކުރިން ވިއްކާލުމުގެ ތަކެތި

 .ެއެވެހުށަހަޅަންވާނ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ބެލުމަށް

 

   )ށ(

 އަގު ދަށް ންމެއެ ވިއްކާނެ ނީލަމުގައި ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 މުދަލަށް ެއ ތެރޭގައި އަގުގެ ކަނޑައަޅާ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ކަނޑައަޅާނީ

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ

   )ނ(

 ،ަކެއްޗާއިތ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ،އްޗާއިތަކެ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ޓަމްސްގެކަސް ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓޭ

 މުދަލަކީ ުހުންނަނ އެނގެން މިލްކުވެރިއަކު ،ތަކެއްޗާއި ދޫކޮށްލާފައިދާ އެކިފަރާތްތަކުން

 ،ނަމަ ަލެއްމުދ ނުރައްކާވެދާފަދަ ސަލާމަތަށް ޢާންމުންގެ ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ ަކެތިތ އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

.421 )ހ(

  

 ނުވަތަ ސިއްޙަތަށް ޢާންމު

 ސަލާމަތަށް ޢާންމުންގެ

 މުދާ ނުރައްކާވެދާފަދަ

 ނައްތާލުން

 ންތެރެއި ކާބޯތަކެތީގެ ޒާތުގެ ހަލާކުވާ އަވަހަށް ނުވަތަ ޕެރިޝަބަލް

 ތަކެތި އެކަށީގެންނުވާ ޞިއްޙީގޮތުން ކުރަން ބޭނުން ކެއުމަށް އިންސާނުން

 ސްއިންކަސްޓަމް ކަނޑައަޅާތަކެތި އިދާރާއިން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ކަމަށް

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ

 

(1)    

 ައްކާވެދާފަދަނުރ ސަލާމަތަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ހިފެހެއްޓިފައިހުރި

 ބެހޭކަމާ ސަރުކާރުގެ ތަކެތި ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން އެއްޗެއްކަމަށް

 ަތިންމ ގޮތެއްގެ އަންގާ އިދާރާއިން އެ ،ށްފަހުމަޝްވަރާކުރުމަ އިދާރާއާ

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ

 

(2)    

   )ށ( ،ތަކެއްޗާއި ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި
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 ،ތަކެއްޗާއި ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓޭ

 މުދަލުގެ ނުހުންނަ އެނގެން މިލްކުވެރިއަކު ،ތަކެއްޗާއިާ ދޫކޮށްލާފައިދ އެކިފަރާތްތަކުން

 މައްސަލަ އެ ،ފައިސާ ލިބޭ މުދަލުން ވިއްކާލާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ތެރެއިން

 .ބެހެއްޓިދާނެއެވެ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ނިމެންދެން

 

 ަތްތައްބާވ ިވިއަންނަނ ތެރެއިން ތަކެތީގެ މަނާ އެތެރެކުރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ިޓީއާސެކިއުރ ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ނައްތާލުމަށްޓަކައި

 .ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

 

.422 )ހ(

  

 މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް

 ނައްތާލުން ތަކެތި

    .1 ؛ހަތިޔާރު ހަނގުރާމަވެރި

    .2 ؛ބަޑިބޭސް

    .3 ؛އެއްޗެހި ގޮވާ

    .4 ؛އޫރު ދިރޭ

    .5 ؛ުއްތާކ

    .6 ؛ޖަނަވާރު ނުރައްކާތެރި

    .7 ؛ކެމިކަލް ނުރައްކާތެރި

 .ބަޑި މަރާ މަސް ނުވަތަ ހިފާ މަސް

 

8.    

 ރާއްޖެއަށްދިވެހި ފިޔަވައި ބާވަތްތައް އެވާ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 8/2011 ނަންބަރުު ޤާނޫނު ،ނައްތާލާނީ އެއްޗެހި އެހެން މަނާ އެތެރެކުރުން

 ުންދަށ ގެ (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 92 ގެ (ޤާނޫނު ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ

 

   )ށ(

 އެޅި ނގުރާބަ ހުންނަ ޝިޕްމަންޓުގައި ވެއްދުމަށްގެންނަ އަށް ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ޑެޑްބޮން ،ތަކެތިނައްތާލަންވާނީ ހުންނަ ހަލާކުވެފައި ލީކުވެ ،ހުސްފުޅިއާއި

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ހާޒިރުގައި ފަރާތުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް

 

.423 )ހ(

  

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ނައްތާލުން މުދާ ހުންނަ

 ،ފުޅިއާއި ރާތަޅައިގެންދާބަނގު ،ބަހައްޓާފައިހުންނައިރު ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ެއަރހައުސްވ ބޮންޑެޑް ،ނައްތާލަންވާނީ ފުޅި އެޅި ހުންނަބަނގުރާ ހުސްވެފައި ލީކުވެ

 .ފަރާތުގެހާޒިރުގައިކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ހިންގާ

 

   )ށ(

 ނާއިޤާނޫ ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ައްތާލުމަށްޓަކައިނ ތަކެތި އެހެނިހެން ،ފިޔަވައި ތަކެތި ނައްތާލާ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ުމަކީކުރ ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭ

 

   )ނ(

.424 )ހ( ނުވަތަ ސަބަބުން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ،މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް  ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 މުއްދަތު މުދާ، ހުންނަ
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 ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ނައްތާލުމަށް މުދާ ސަބަބުން ހަލާކުވުމުގެ

 ޑިއުޓީ މުދަލަށް އެ ނައްތާލެވޭނީ މުދާ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ދެއްކުމުންނެވެ

 

 ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ހަމަވުމުން   

 ހުށަހެޅުން ލިޔުން ނައްތާލުމަށް

 ؛ޝަންޑިކްލަރޭ ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

1.    

 އެނގޭނެ ަގުއ ތަފްސީލާއި މުދަލުގެ ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ ހަމަވެފައި ަތުމުއްދ

 .އިންވޮއިސް މުދަލުގެ ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 

2.    

 ހަލާކުވެގެން މުދަލެއް އެއްވެސް ތެރެއިން މުދަލުގެ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ފަދަ ލިބިދާނެ ްލުމެއްގެއ މުދަލަކަށް އެހެން ހުންނަ ވެއަރހައުސްއެއްގައި ބޮންޑެޑް އެ

 މުދާ ެއ ކުރިން ލިބުމުގެ ގެއްލުން މުދަލަށް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް

 .ނައްތާލަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ،ފުޅިއާއި ރާބަނގު ތަޅައިގެންދާ ،ބަހައްޓާފައިހުންނައިރު ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ފިހާރަ ިލޭހ ޑިއުޓީ ،ްވާނީނައްތާލަނ ފުޅި އެޅި ބަނގުރާ ހުންނަ ހުސްވެފައި ލީކުވެ

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ދަށުން ބެލުމުގެ ފަރާތުގެ ހިންގާ

 

.425 )ހ(

  

 ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ނައްތާލުން މުދާ ހުންނަ

 ،ފުޅިއާއި ރާބަނގު ތަޅައިގެންދާ ،ބަހައްޓާފައިހުންނައިރު ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ފިހާރަ ިލޭހ ޑިއުޓީ ،ނައްތާލަންވާނީ ފުޅި އެޅި ބަނގުރާ ހުންނަ ހުސްވެފައި ލީކުވެ

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ހާޒިރުގައި ފަރާތުގެ ހިންގާ

 

   )ށ(

 ގަވާއިދާ ނާއިޤާނޫ ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ށްޓަކައިނައްތާލުމަ ތަކެތި އެހެނިހެން ،ފިޔަވައި ތަކެތި ނައްތާލާ ޚިލާފުވެގެން

 .ިންމާއެކެވެޒ ފަރާތުގެ ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ ކުރުމަކީ ޚަރަދުތައް ންޖެހޭކުރަ

 

   )ނ(

 ނުވަތަ ްސަބަބުނ ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ،މުދާ ހުންނަ ފިހާރަތަކުގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ތައްލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ނައްތާލުމަށް ސަބަބުން ހަލާކުވުމުގެ

 ޑިއުޓީ ށްމުދަލަ އެ ނައްތާލެވޭނީ މުދާ އަދި .ްވާނެއެވެހުށަހަޅަނ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ދެއްކުމުންނެވެ

 

 )ހ(

 

426.

  

 ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 މުއްދަތު މުދާ ހުންނަ

 ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ހަމަވުމުން

 ހުށަހެޅުން ލިޔުން ނައްތާލުމަށް

 ؛ޝަންޑިކްލަރޭ ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

1.    

 އެނގޭނެ ަގުއ ތަފްސީލާއި މުދަލުގެ ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ ހަމަވެފައި މުއްދަތު

 .އިންވޮއިސް މުދަލުގެ ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 

2.    

   )ށ( ހަލާކުވެގެން މުދަލެއް އެއްވެސް ތެރެއިން މުދަލުގެ ހުންނަ ފިހާރަތަކުގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ



228 

 

 ފަދަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް އެހެން ހުންނަ ފިހާރަތަކުގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ އެ

 މުދާ އެ ކުރިން ލިބުމުގެ ގެއްލުން މުދަލަށް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް

 .ނައްތާލަންވާނެއެވެ

 

 ހުންނަ ުގައިދަށ ބެލުމުގެ ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ ބަނދަރު ކަސްޓަމްސްގެ ތެރޭގައި މީގެ

 ހިންގާ ބަނދަރު ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ އެ ،މަށްފަހުވިއްކާލު ނީލަމުގައި ތެރެއިން ތަކެތީގެ

 .އެވެދޭންވާނެ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަށް

 

.427 )ހ(

  

 ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ ބަނދަރު

 ހުންނަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ

 ވިއްކާލުން ނީލަމުގައި ތަކެތި

 ައްކަންޖެހޭދ ސަރުކާރަށް އިތުރަށް ާގެފައިސ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ުޚަރަދ ހިނގި ކިޔުމަށް ނީލަން މުދާ އެ ފައިސާއާއި އެ ،ފައިސާއެއްވާނަމަ

 ންކަސްޓަމްސްއި ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ އެ ފައިސާ ބާކީވާ ،ކެނޑުމަށްފަހު

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 އުނިކުރެވިފައި

 

428.

  

 ބަނގުރަލާއި ގެންނަ ބިދޭސީން

 ނައްތާލުން އޫރުމަސް

 ގަވާއިދާ ާނޫނާއިޤ ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރަންޖެހޭ ކައިނައްތާލުމަށްޓަ ތަކެތި އެހެނިހެން ،ފިޔަވައި ތަކެތި ނައްތާލާ ޚިލާފުވެގެން

 .ޒިންމާއެކެވެ ވެރިފަރާތުގެ އެތަކެތީގެ ކުރުމަކީ ޚަރަދުތައް

 

429.

  

 ޚަރަދު ނައްތާލުމުގެ ެތިތަކ

 ދަށަށް ޯލުގެކޮންޓްރ ކަސްޓަމްސްގެ، ނައްތާލަންވާނީ ތަކެތި ނައްތާލާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ސަރުންގެއޮފި ކަސްޓަމްސް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީން ގޮތެއްނިންމާ ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތްތަކުގެ މީޑިއާގެ އިތުރުން

 

.430 )ހ(

  

 ނައްތާލުން ތަކެތި

 ިތަކެތ ނައްތާލެވޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އޮފިޝަލަކު ފަރާތެއްގެ ހިންގާ ބަނދަރު ބޭލި ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެ ،ނައްތާލުމުގައި

 .ކުރަންވާނެއެވެ ބައިވެރި

 

   )ށ(

 ެވޭގޮތްކުރޢަމަލު އެތަކެއްޗާމެދު ތަކެއްޗާއި ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރިކޯޑުކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި

 

431.

  

 ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު

 ިފަރާތުންވެރ މުދަލުގެ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 މުދަލުގެ ެދިއ ބަލައިދިނުމަށް އިތުރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ

 ކޮންޓްރޯލުގެ ގެކަސްޓަމްސް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި ަރާތުންވެރިފ

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ގޮތެއްނިންމާ ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް

 

432.

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ
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 ބައި ަނަރަވަނަފ

 

 ކޮމިޓީތައް ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ކޮމިޓީ ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތްތައް އޭޖެންޓުންގެ

 

 

 ކަތްތައްމަސައް އޭޖެންޓުންނާގުޅޭ އުޅަނދުފަހަރުގެ މެދުވެރިންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ެންޓުންގެއޭޖ ،ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ

 މްސްކަސްޓަ އޮފް ލްޖެނެރަ ކޮމިޝަނަރ ކޮމިޓީއެއް ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތްތައް

 .ވާނެއެވެ އެކުލަވާލަން

 

.433 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 

 ންބަރުންގެމެ 07 އެކުލެވިގެންވާނީ ކޮމިޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ަންތަކުންސެކްޝ ގުޅޭ މަސައްކަތާ ކަސްޓަމްސްގެ މެންބަރުންނަކީ 07 މި .މައްޗަށެވެ

 .ކޮމިޓީއެކެވެ އެކުލެވޭ ްޗަށްމައ މެންބަރުންގެ ކަނޑައެޅޭ

 

   )ށ(

 ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓީގެ

 ކޮމިޓީގެ ނީބާއްވަންވާ ބައްދަލުވުންތައް ކޮމެޓީގެ  .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ޖެނެރަލް

 .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

   )ނ(

 .ންނެވެފަރާތަކު ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން ބަލަހައްޓާނީ ްސެކްރެޓޭރިއެޓ ކޮމެޓީގެ

 

   )ރ(

 .ތިރީގައިމިވަނީއެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.434 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 

1.    

 .ލެހެއްޓުންބެ ކަންކަން އިދާރީ އެންމެހާ ެހިންގުމުގ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 

2.    

 ކުރިއަށް ެކުހަރުދަނާކަމާއ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 ގެންދިއުން

 

3.    

    .4 އޮންނަ މަޞްލަޙަތު މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން
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 އެފަދަ މެންބަރުން ނުވަތަ ބަރުމެން ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު މެންބަރުންގެ އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިނުކުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .ރޭވުން ބައްދަލުވުންތައް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް މައްސަލައަކަށް

 

 ތެއްޙާލަ ނުވެވޭ ހާޒިރު ޕާސަނަށް ޗެއަރ ކޮމިޓީގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ

 ވައިސް މިޓީގެކޮ ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ ނަމަމެދުވެރިވެއްޖެ

 .ޗެއަރޕާސަނެވެ

 

   )ށ(

 ެއްޓުމަށްބެލެހ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

.435 )ހ(

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 ެޓީގެކޮމ ބެލެހެއްޓުމަކީ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ިހާހުރ ކޮމިޓީގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ

 

   )ށ(

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބޭއްވޭނީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 ،ކަނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން .ހާޒިރުވެގެންނެވެ

 ަތުންރިޔާސ ،ތާރީޚެއް އެހެން ބާއްވާނެ އެބައްދަލުވުން ،ވެއްޖެނަމަނު ހާޒިރު

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

.436 )ހ(

  

 ކޯރަމް ބައްދަލުވުމުގެ

 ައްދަލުވުންތަކަށްބ ކޮމިޓީގެ ،މެނުވީ މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 ވުމަކަށްބައްދަލު ަރަކަށްމެންބ އަދި .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

 ތުގެވަގު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން

 ޓަށްސެކްރެޓޭރިއެ ކޮމިޓީގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް)  03ލަސްވެގެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ބަޔާންކޮށްފައި ައިތިރީގ ުތައްމަސްއޫލިއްޔަތ ކޮމިޓީގެ ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތްތައް އޭޖެންޓުންގެ

 .މިވަނީއެވެ

 

437.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 ަސައްކަތްތައްމ ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް ގުޅޭ އޭޖެންޓުންނާ

 ؛ެނައުންގ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން ،ކުރުމާއި

 

   )ހ(

  .ާސާކުރުންދިރ ބަލައި ޝަކުވާތައް މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅޭ ާތުންފަރ އޭޖެންޓުންގެ

 

   )ށ(

 ިބަލައ މައްސަލަތައް ޝަކުވާތަކާއިހުށަހެޅޭ ގުޅޭގޮތުންލިބޭ އޭޖެންޓުންނާ

 ސަލަމައް އެ ،ވާނަމަ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި

 

   )ނ(
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 ިދާރީއ ދިމާވާ ގުޅޭގޮތުން ދިނުމާ ލައިސަންސް ކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުން

  ؛ޙައްލުކުރުން މައްސަލަތައް

 

   )ރ(

 ،ކުލަވާލުމާއިއެ މުޤައްރަރު ތަމްރީނުކޯސްތަކުގެ ހިންގާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ

  ؛ކަންތައްތައްކުރުން ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުތަކާ

 

   )ބ(

 ާކުރުމާތާޒ އޭޖެންޓުން ދިނުމާއި އޭޖެންޓުންނަށް މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ ކަސްޓަމްސްއާ

 ؛ހިންގުން ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް ގުޅޭގޮތުން

 

   )ޅ(

 ޭޖެންޓުންގެއ ،ރަނގަޅުކުރުމާއި ގުޅުން އޮންނަ ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ އޭޖެންޓުންނާއި

 ކަންތައްތައް ެހޭކުރަންޖ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއާމެދު ޔަގީންކަން އިތުބާރާއި

 ؛ކުރުން

 

   )ކ(

 ؛ާރުކުރުންތައްޔ އުސޫލުތައް ބެހޭގޮތުން ބެލުމާ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ

 

   )އ(

 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ އޮންނަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

  ؛ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ ދިއަ ބައިވެރިނުވުން

 

   )ވ(

 ފަރާތެއްގެ ަނަތިންވ ޝަކުވާއަކީ ނުވަތަ މައްސަލައަކީ ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ

 ަށްބާވަތ މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ކަމަކަށް އެކުލެވޭ މަޞްލަޙަތު

 ކޮމިޓީގައި ުންގުޅޭގޮތ ަކުވާއަކާއެޝ ނުވަތަ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު

 އެމަޝްވަރާތަކުގައި ،ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،މަޝްވަރާކުރާއިރު

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބައިވެރިކުރެވޭނެ

 

   )މ(

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 .ެންގުންއ ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ެޅިހުށަހ މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 

 

   )ފ(

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ކޮމިޓީ ގޮތެއްނިންމާ ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ނައްތާލަންޖެހޭތަކެއްޗާއި ކަސްޓަމްސްއިން

 ތަކެއްޗާ ނެގޭ ދައުލަތަށް ތަކެއްޗާއި ޭވިއްކާލެވ ނީލަމުގައި ތެރެއިން ތަކެތީގެ

 ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ" ،ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން

.438 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ
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 ކޮމިޝަނަރ ،ނަމުގައި ގެ "ކޮމިޓީ ނިންމާ ގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް

 .ވާނެއެވެ އެކުލަވާލަން ކޮމިޓީއެއް ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް

 

 "ކޮމިޓީ ނިންމާ ގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ"

 ަސައްކަތާމ މެންބަރުންނަކީ 07 މި .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ 07 އެކުލެވިގެންވަނީ

 .ވާންވާނެއެވެ މެންބަރުންނަށް ކަނޑައެޅޭ ސެކްޝަންތަކުން ގުޅޭ

 

   )ށ(

 ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި ރޕާސަންޗެއަ ކޮމެޓީގެ

 ކޮމިޓީގެ ނީބާއްވަންވާ ބައްދަލުވުންތައް ކޮމެޓީގެ  .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ޖެނެރަލް

 .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

   )ނ(

 .ެންނެވފަރާތަކު ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ

 

   )ރ(

 .ތިރީގައިމިވަނީއެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.439 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 

1.    

 .ލެހެއްޓުންބެ ކަންކަން އިދާރީ އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 

2.    

 ކުރިއަށް ެކުހަރުދަނާކަމާއ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޮމިޓީގެކ

 ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން

 އެފަދަ ުންމެންބަރ ނުވަތަ މެންބަރު ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު ގެމެންބަރުން އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިނުކުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .ރޭވުން ބައްދަލުވުންތައް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ތެއްޙާލަ ނުވެވޭ ހާޒިރު ޕާސަނަށް ޗެއަރ ކޮމިޓީގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ

 ވައިސް މިޓީގެކޮ ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ޗެއަރޕާސަނެވެ

 

   )ށ(

 ެއްޓުމަށްބެލެހ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

.440 )ހ(

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 ެޓީގެކޮމ ީބެލެހެއްޓުމަކ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ

 

   )ށ(
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 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބޭއްވޭނީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 ،ކަނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން .ހާޒިރުވެގެންނެވެ

 ަތުންރިޔާސ ،ްތާރީޚެއ އެހެން ބާއްވާނެ އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

.441 )ހ(

  

 ކޯރަމް ބައްދަލުވުމުގެ

 ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ ،މެނުވީ މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 ބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރަކަށް އަދި .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

 ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް އްދަލުވުންބަ ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ކޮމިޓީގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް) 03

 

   )ށ(

 ގެކޮމިޓީ ގޮތެއްނިންމާ ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .މިވަނީއެވެ ށްފައިބަޔާންކޮ ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

442.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 ަރުދަނާހ ކަންތައްތައް ތަކެއްޗާގުޅޭ ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 އުސޫލުތަކަށް ާއިގަވާއިދ އެގޮތުން ،ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި

 ؛ގެނައުން ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ

 

   )ހ(

 ޭހުށަހެޅ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ޓަމްސްގެކަސް

 .ދިރާސާކުރުން ބަލައި ޝަކުވާތައް މައްސަލަތަކާއި

 

   )ށ(

 ލިބޭ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ރަންޖެހޭޤުކުތަޙުޤީ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި މައްސަލަތައް ޝަކުވާތަކާއިހުށަހެޅޭ

 ކަމާބެހޭ ްގެކަސްޓަމްސ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ އެ ،އޮތްނަމަ މައްސަލައެއް

 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް

 

   )ނ(

 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ އޮންނަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

 .ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން

 

   ރ()

 މައްސަލައަކީޭ ހުށަހެޅ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ުވާނަމަނ ކަމަކަށް އެކުލެވޭ މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ ޝަކުވާއަކީ ނުވަތަ

 ނުވަތަ ތުންގުޅޭގޮ މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު ބާވަތަށް މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ

 ފަރާތް ށަހެޅިހު މައްސަލަ އެ ،މަޝްވަރާކުރާއިރު ކޮމިޓީގައި ގުޅޭގޮތުން އެޝަކުވާއަކާ

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބައިވެރިކުރެވޭނެ އެމަޝްވަރާތަކުގައި

 

   )ބ(

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 .ެންގުންއ ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ށްފަރާތަ ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 

   )ޅ(
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 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ކޮމިޓީ ޓެރިފް

 

 

 އްކަތްމަސަ ގިންތިކުރުމުގެ މުދާ ،ގިންތިކުރުމަށާއި މުދާ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް

 ޓެރިފް" ށްޓަކައިއެހީތެރިވުމަ ލަފާދީ ކަންކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

 ކޮމިޓީއެއް ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ނަމުގައި ގެ "ކޮމެޓީ

 .ވާނެއެވެ އެކުލަވާލަން

 

.443 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 07 މި .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ 07 އެކުލެވިގެންވަނީ "ކޮމެޓީ ޓެރިފް"

 ަށްމެންބަރުންނ ކަނޑައެޅޭ ސެކްޝަންތަކުން ގުޅޭ މަސައްކަތާ މެންބަރުންނަކީ

 .ވާންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓީގެ

 ކޮމިޓީގެ ީބާއްވަންވާނ ބައްދަލުވުންތައް ކޮމެޓީގެ .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ޖެނެރަލް

 .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

   )ނ(

 .ންނެވެފަރާތަކު ައަޅާކަނޑ ޗެއަރޕާސަން ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ

 

   )ރ(

 .ތިރީގައިމިވަނީއެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.444 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 

1.    

 .ހެއްޓުންލެބެ ކަންކަން އިދާރީ އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 

2.    

 ކުރިއަށް ެކުހަރުދަނާކަމާއ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 ؛ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން

 އެފަދަ ުންމެންބަރ ނުވަތަ މެންބަރު ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު ގެމެންބަރުން އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިނުކުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .ރޭވުން ބައްދަލުވުންތައް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް މައްސަލައަކަށް

 

4.    

   )ށ( ޙާލަތެއް ނުވެވޭ ހާޒިރު ޗެއަރޕާސަނަށް ކޮމިޓީގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ
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 ވައިސް ކޮމިޓީގެ ބަލަހައްޓާނީ ޔާސަތުރި ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ޗެއަރޕާސަނެވެ

 ެއްޓުމަށްބެލެހ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

.445 )ހ(

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 ެޓީގެކޮމ ބެލެހެއްޓުމަކީ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ

 

   )ށ(

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބޭއްވޭނީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 ،ކަނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން .ހާޒިރުވެގެންނެވެ

 ަތުންރިޔާސ ،ތާރީޚެއް އެހެން ާނެބާއްވ އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

.446 )ހ(

  

 ކޯރަމް ބައްދަލުވުމުގެ

 ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ ،މެނުވީ މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 ބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރަކަށް އަދި .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

 ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ެވެންހާޒިރުވ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ކޮމިޓީގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް) 03

 

   )ށ(

 .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓީގެ ޓެރިފް

 

447.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޓެރިފް

 ގިންތިކުރުމުގެާ މުދ ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ރާއްޖެއަށް

 .ކުރުން އްތައްކަންތަ ކުރަންޖެހޭ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިންގާ ރާވައި މަސައްކަތްތައް

 

   )ހ(

 ެހޭކުރަންޖ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް ގުޅޭ ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 ބަދަލުތައް ެހޭގެންނަންޖ އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން ،ކުރުމާއި ްތައްމަސައްކަތ

 ؛ގެނައުން

 

   )ށ(

 ކޮމޯޑިޓީ އިޒްޑްހާމަނަ" މުދާ އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ގިންތިކުރެވިދާނެ ދެގޮތަކަށް މުދާ

 ގިންތި ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އާ "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 31/79 ނަންބަރުު ޤާނޫނު ނެގުމުގައި ޑިއުޓީ ތަކެތިން މިފަދަ ކުރުމާއި

 މުދާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައި (ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 .ގިންތިކުރުން

 

   )ނ(

 ޝަކުވާތައް ކާއިމައްސަލަތަ ހުށަހެޅޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ގުޅޭގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 ؛ނިންމުން ގޮތެއް ޮށްދިރާސާކ ބަލައި

 

   )ރ(

   )ބ( އޮޕީނިއަންތަކާއި ކްލެސިފިކޭޝަން ނެރޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސް ދުނިޔޭގެ
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 ވަރޝަން ގެ" ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް"

 ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ގެނައުމާ ޢަމަލީސިފަ އިޞްލާޙުތަކަށް ނެރެވޭ ބަދަލުވެގެން

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ތައްތަކާމެދުކަން

 ކުރުމަށްޓަކައިހައްލު މައްސަލަތައް ހުރި ނޮމެންކްލޭޗަރގައި ޓެރިފް ނޭޝަނަލް ރާއްޖޭގެ

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ކަންތައްތަކާމެދު ކުރެވިދާނެ

 

   )ޅ(

 ދަށުން ެމެންޓެއްގއެގްރީ ބައިލެޓްރަލް ނުވަތަ ރީޖަނަލް ނުވަތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް

 ިފްޓެރ ދެވޭ ތަކެއްޗަށް ގެންދާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަދި ގެންނަ ރާއްޖެއަށް

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތުން އާބެހޭ ކޮންސެޝަން

 

   )ކ(

 އިޞްލާޙުތަކުގެ ވޭގެނެ އެލިޔުންތަކަށް މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތަކުގެ ގިންތިކުރުމާގުޅޭ މުދާ

 ްލާޙުތައްއިޞ އެލިޔުންތަކާއި އަދި ލުމާއި ވެބްސައިޓަށް ސްގެކަސްޓަމް މަޢުލޫމާތު

 ؛ްހަމަޖެއްސުނ އިންތިޒާމު ބެހެއްޓުމުގެ ކަސްޓަމްސްގައި ބަލާލެވޭނެގޮތަށް

 

   )އ(

 މުދަލަކަށް ގެއެބާވަތު ނުވަތަ މުދަލަކަށް އެ ސަބަބުން ބަދަލުވުމުގެ ގިންތި މުދަލުގެ

 މުދަލުގެ ދައެފަ ހާލަތްތަކުގައި އަންނަ ުބަދަލ ރޭޓަށް ޑިއުޓީ ނަގަމުންދިޔަ ކުރިން

 ޮފްއ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ގިންތި މިގޮތުން .ކަނޑައެޅުން ގިންތި

 .މަތިންނެވެ ލަފާގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

   )ވ(

 ބަލައި ްމައްސަލަތައ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ލިބޭ ގުޅޭގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 އްސަލަމަ އެ ،އޮތްނަމަ މައްސަލައެއް ކުރަންޖެހޭތަޙުޤީޤު ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި

 

   )މ(

 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ އޮންނަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

 .ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން

 

   )ފ(

 ތިންވަނަ ީޝަކުވާއަކ ނުވަތަ މައްސަލައަކީ ހުށަހެޅޭ ގުޅޭގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 ބާވަތަށް ައިގެމައްސަލ އެ ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ކަމަކަށް އެކުލެވޭ މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ

 ކޮމިޓީގައި ުންގުޅޭގޮތ އެޝަކުވާއަކާ ނުވަތަ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު

 ައިވެރިކުރެވޭނެބ މަޝްވަރާތަކުގައި އެ ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ، ރާކުރާއިރުމަޝްވަ

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު

 

   )ދ(

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 .ުންެންގއ ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 

 

 

   )ތ(
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 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ކޮމިޓީ ވެލުއޭޝަން

 

 

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ނަމުގައި ގެ "ކޮމިޓީ ވެލުއޭޝަން" ،ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައް ކަނޑައެޅުމުގެ

 ަރުމިނިސްޓ ލަފަޔާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ ޮފްއ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ، ކޮމިޓީއެއް

 .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

  

.448 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 

  21ެވޭޢައްޔަންކުރ ދާއިރާއިން 10 ތަފާތު އެކުލެވިގެންވަނީ ކޮމިޓީ ވެލުއޭޝަން

 ގައިތިރީ ގޮތް ކުރެވިފައިވާ ޢައްޔަން މެންބަރުން .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 

   )ށ(

    ސާރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް .1 12

    ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ .2 01

         ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ .3 01

    ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ .4 01

    ފީސްއޮ ޖެނެރަލްގެ އެޓާރނީ .5 01

    އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް .6 01

    އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލެންޑް މޯލްޑިވްސް .7 01

    ޖަމްޢިއްޔާ ޤައުމީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ދިވެހި .8 01

    (މަޓީ) އިންޑަސްޓްރީ ޓުއަރިޒަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް .9 01

01 

 އިންޑަސްޓްރީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް. 10

 (މަސީ)

 

   

 ެ.މިނިސްޓަރެވ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ވައިސް ޗެއަރޕާސަންއާއި ކޮމެޓީގެ

 ގޮތެއްގެ ޅާކަނޑައަ ޗެއަރޕާސަން ކޮމިޓީގެ ބާއްވަންވާނީ ބައްދަލުވުންތައް ކޮމެޓީގެ

 .މަތިންނެވެ

 

   )ނ(

 .ންނެވެފަރާތަކު ކަނޑައަޅާ ަންޗެއަރޕާސ ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ

 

   )ރ(

 .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.449 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ
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 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 

1.    

 ؛ލެހެއްޓުންބެ ކަންކަން އިދާރީ އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 

2.    

 ކުރިއަށް ެކުހަރުދަނާކަމާއ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 ؛ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން

 އެފަދަ ްުނމެންބަރ ނުވަތަ މެންބަރު ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ ،މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު ގެމެންބަރުން އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިނުކުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .ރޭވުން ބައްދަލުވުންތައް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ތެއްޙާލަ ނުވެވޭ ހާޒިރު ޕާސަނަށް ޗެއަރ ކޮމިޓީގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ

 ވައިސް މިޓީގެކޮ ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ުމެއްގެބައްދަލުވ އެފަދަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ޗެއަރޕާސަނެވެ

 

   )ށ(

 ެއްޓުމަށްބެލެހ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

.450 )ހ(

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 ެޓީގެކޮމ ބެލެހެއްޓުމަކީ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ

 

 

   )ށ(

 މެންބަރުން (ނުވައެއް) 9 މަދުވެގެން ބޭއްވޭނީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ

 މެންބަރުން ް(ނުވައެއ) 9 ،ކަނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން .ހާޒިރުވެގެންނެވެ

 ަތުންރިޔާސ ،ތާރީޚެއް އެހެން ބާއްވާނެ ދަލުވުންއެބައް ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

.451 )ހ(

  

 ކޯރަމް ބައްދަލުވުމުގެ

 ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ ،މެނުވީ މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 މަކަށްބައްދަލުވު މެންބަރަކަށް އަދި. ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

 ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން

  .އަންގަންވާނެއެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ކޮމިޓީގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް) 03

 

   )ށ(

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވެލުއޭޝަންކޮމިޓީގެ

 

452.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 އަގު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ

   )ހ(
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 ؛ގެނައުން ްބަދަލުތައ ގެންނަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން ،ކުރުމާއި

 

 އޮން އެގްރީމެންޓް" (އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ) އޯގަނައިޒޭޝަން ޓްރޭޑް ވާރލްޑް

 އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII ލްއާޓިކަ އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

 ނިންމާ ްދަށުނ މިއެގްރީމެންޓުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގެ "1994 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް

 ލާލެވޭނެގޮތަށްބަ މަޢުލޫމާތު އެ އަދި ލުމާއި ވެބްސައިޓަށް ްގެކަސްޓަމްސ ނިންމުންތައް

 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބެހެއްޓުމުގެ ކަސްޓަމްސްގައި

 

   )ށ(

 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ އޮންނަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

 .ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން

 

   )ނ(

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 މުދަލުގެ ްތެރެއިނ ޝަކުވާތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅޭ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ

 ލަތައްމައްސަ ގުޅޭ މުދަލާ ބޮޑު ޑޮލަރަށްވުރެ.އެސް.ޔޫ 40,000 އަގު ބީ.އޯ.އެފް

  ް.ޖަވާބުދާރީވުނ މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ ،ރާސާކުރުމަށްފަހުދި ބަލައި

 

   )ރ(

 ްސަލަތައްމައ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ލިބޭ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ އަގު މުދަލުގެ

 މައްސަލަ ެއ ،ވާނަމަ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި

 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި

 

   )ބ(

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ފަރާތެއްގެ ަނަތިންވ ޝަކުވާއަކީ ނުވަތަ ހުށަހެޅޭމައްސަލައަކީ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ

 ަށްބާވަތ މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ކަމަކަށް އެކުލެވޭ މަޞްލަޙަތު

 ކޮމިޓީގައި ުންގުޅޭގޮތ އެޝަކުވާއަކާ ނުވަތަ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު

 އިވެރިކުރެވޭނެބަ އެމަޝްވަރާތަކުގައި ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،މަޝްވަރާކުރާއިރު

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު

 

   )ޅ(

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،ިމުދަލާއ އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ރާވައި ްތައްޕްރޮގްރާމ ތާޒާކުރުމުގެ އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސް ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ

 ؛ހިންގުން

 

   )ކ(

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ރާވައި ްރާމްތައްޕްރޮގ ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ

 ؛ހިންގުން

 

   )އ(

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 .ެންގުންއ ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

   )ވ(
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 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 ކޮމިޓީ ސަބް ވެލުއޭޝަން

 

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ުރަންޖެހޭކ ދުވަހަށް ދުވަހުން، ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައް ކަނޑައެޅުމުގެ

، ިޓީއެއްކޮމ ނަމުގައި ގެ "ސަބްކޮމިޓީ ވެލުއޭޝަން" ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް

 .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

  

.453 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 

 ،ްތެރެއިނ މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީގެ ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަކީ ސަބް ވެލުއޭޝަން

 ތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ އެހެން ހިމެނޭ ކޮމިޓީގައި ،މެންބަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

  .ކޮމިޓީއެކެވެ ވާއެކުލަވާލެވިފައި ހިމެނޭގޮތަށް މެންބަރުން ދާއިރާއަކުން  5މަދުވެގެން

 

   )ށ(

 ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓީގެ

 .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ޖެނެރަލް

 

   )ނ(

 .ނެވެންފަރާތަކު ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ

 

   )ރ(

 .ތިރީގައިމިވަނީއެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.454 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 

1.    

 .ލެހެއްޓުންބެ ކަންކަން އިދާރީ އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 

2.    

 ކުރިއަށް ެކުހަރުދަނާކަމާއ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 ؛ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން

 އެފަދަ ުންމެންބަރ ނުވަތަ މެންބަރު ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު ގެމެންބަރުން އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިނުކުރުން ގައިބައްދަލުވުންތަކު

 .ރޭވުން ބައްދަލުވުންތައް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ޙާލަތެއް ނުވެވޭ ހާޒިރު ޗެއަރޕާސަނަށް ކޮމިޓީގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ

 ވައިސް ކޮމިޓީގެ ާނީބަލަހައްޓ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

   )ށ(
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 .ޗެއަރޕާސަނެވެ

 

 ހެއްޓުމަށްބެލެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ ،ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

.455 )ހ(

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 ކޮމިޓީގެ ުއޭޝަންވެލ ާއަކުހަފްތ ކޮންމެ ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް މަސައްކަތްތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 ލިޔެ އްޔާޔައުމި ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ ،ހުށަހެޅުމާއި ޗެއަރޕާސަނަށް

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ކޮމެޓީގެ ބެލެހެއްޓުމަކީ

 

   )ށ(

  މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބޭއްވޭނީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 ،ކަނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ދަލުވުންބައް .ހާޒިރުވެގެންނެވެ

 ަތުންރިޔާސ ،ތާރީޚެއް އެހެން ބާއްވާނެ އެބައްދަލުވުން، ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު

  .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

  

.456 )ހ(

  

 ކޯރަމް ބައްދަލުވުމުގެ

 ައްދަލުވުންތަކަށްބ ކޮމިޓީގެ ،މެނުވީ މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 ބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރަކަށް އަދި. ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

 ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން

  ެ.އަންގަންވާނެއެވ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ކޮމިޓީގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް) 03

 

   )ށ(

 .ނީއެވެމިވަ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓީގެ ސަބް ވެލުއޭޝަން

 

457.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ކުރަންޖެހޭ ށްދުވަހަ ދުވަހުން ންގޮތު ކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ

 ބަދަލުތައް ެހޭގެންނަންޖ އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން ،ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް

 ؛ހުށަހެޅުން ކޮމިޓީއަށް ވެލުއޭޝަން ފާހަގަކޮށް

 

   )ހ(

 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ އޮންނަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

  ؛ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން

 

   )ށ(

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 މުދަލުގެ ްތެރެއިނ ޝަކުވާތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅޭ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ

 ގުޅޭ މުދަލާ ކުޑަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ުޑޮލަރ.އެސް.ޔޫ 40,000 އަގު ބީ.އޯ.އެފް

   ؛ުދާރީވުންޖަވާބ މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި މައްސަލަތައް

 

   )ނ(

 މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ލިބޭ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ އަގު މުދަލުގެ

 ވެލުއޭޝަން ،ވާނަމަ އެއްމައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި

 ކަމާބެހޭ ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ އެ ،ލަފަޔާއެކު ކޮމިޓީގެ

   )ރ(
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 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް

 

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ފަރާތެއްގެ ަނަތިންވ ޝަކުވާއަކީ ނުވަތަ އަކީހުށަހެޅޭމައްސަލަ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ

 ަށްބާވަތ މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ކަމަކަށް އެކުލެވޭ މަޞްލަޙަތު

 ކޮމިޓީގައި ުންގުޅޭގޮތ އެޝަކުވާއަކާ ނުވަތަ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު

 އިވެރިކުރެވޭނެބަ ގައިއެމަޝްވަރާތަކު ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،މަޝްވަރާކުރާއިރު

 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު

 

   )ބ(

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ؛ޙައްލުކުރުން މައްސަލަތައް އިދާރީ ދިމާވާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ

 

   )ޅ(

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެަ( ފަނަރ) 15 ްގިނަވެގެނ ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 .ެންގުންއ ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 

 

   )ކ(

 ބާބު ހަވަނަ

 

 ކޮމިޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން

 

 ަކައިއެޅުމަށްޓ ފިޔަވަޅު ި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްމައްސަލަތަކުގައ

 ޮފްއ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ، ކޮމިޓީއެއް ަމުގައިނ ގެ "ކޮމިޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން"

 .ވާނެއެވެއުފައްދަން ކަސްޓަމްސް

 

.458 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 

ަތެއް( )ހ 07 އެކުލެވިގެންވާނީ ކޮމިޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި)ހ(  މާއްދާގެ މި

  ވެ.މައްޗަށެ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ

 

   )ށ(

 ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ިސްވައ އާއި ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓީގެ

 ެ.ކަސްޓަމްސްއެވ އޮފް ޖެނެރަލް

   )ނ(

  .ތިރީގައިމިވަނީއެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.459 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

 ؛ބެލެހެއްޓުންމަސައްކަތްތައް ހިންގައި  ޓީގެެކޮމ

 

1.    

 ؛ގެންދިއުން ކުރިއަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު ްމަސައްކަތްތައ ޓީގެެކޮމ

 

2.    
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 އޮންނަ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން

ގޮތުން ބާއްވާ ކޮމެޓީގެ ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ ،މައްސަލަތަކުގައި

 ެފަދައ އަދި ބައިވެރިނުކުރުން އެފަދަ މެމްބަރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ް ް ކަންކަނނުފޯރާނެގޮތަކަށ މައްސަލައަކަށް އެ ނުފޫޒު ންގެމެންބަރު

 ހަމަޖެއްސުން.

 

3.    

އް ްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޭނާއަށް އަދާނުކުރެވޭ ހާލަތެޗެއަރޕާސަނެ ކޮމިޓީގ

 ވައިސް ިޓީގެކޮމ ނީްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާޗެއަރޕާސަނ، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ވެްއެޗެއަރޕާސަނ

 

   )ށ(

 ާކަނޑައަޅ ޗެއަރޕާސަންެ ކޮމެޓީގ ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ޓީގެކޮމި

 .ފަރާތަކުންނެވެ

 

 460.

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

، ްވާނީއިން ގޮތެއް ނިންމަނކޮމިޓީއަންނަނިވި މައްސަލަތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން 

)ފަހެއް( މެންބަރުންގެ  5ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

 ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ. 

 

.461 (ހ)

  

ންތަކާއި ބައްދަލުވުކޮމެޓީގެ 

 ނިންމުންތައް

އި ަލަތަކާ)ތިނެއް( މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާ މައްސ 3ކޮމެޓީގެ 

ހެޅޭ ުށަކަސްޓަމްސްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ ޖޫރިމަނާއާގުޅިގެން ހ

ެ މުގށްފަހު، ގޮތެއް ކަނޑައެޅުޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަ

 މައްސަލަތައް.

 

1.    

ަރާތް ފެހޭ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާގެ އިނާމު ލިބެންޖ

ާތް ފަރ ކަނޑައަޅަން ދަތިވާ މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާގެ އިނާމު ލިބެންޖެހޭ

 ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަތައް.

 

2.    

 ިޔަވަޅުެދު ފއެއްވެސް ފަރާތަކާމއްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެޕީލް ކޮމިޓީ އިން ބަލާ މަ

ތެއް ނެގޮއަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި، ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމިޓީއިން މަޝްވަރާ ދޭ

ެންބަރުންގެ މ)ފަހެއް(  5ނިންމަންވާނީ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

 ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.  

 

   (ށ)

ާނެ ަށް އަޅްގޮތޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއކަސްޓަމްސްއިން ތަ

ިން ެ ތެރެއުންގފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ، ކޮމެޓީގެ މެންބަރ

 )ތިނެއް( މެންބަރުންގެ ހިމެނޭ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.   3މަދުވެގެން 

 

   )ނ(

ިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަދި )ނ( ގައ

ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ، ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ 

   )ރ(
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އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިގޮތުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ފައިލުކޮށް ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓޭނެ 

 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

 .ީއެވެމިވަނ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޮމިޓީގެކ ޕްރޮސެކިއުޝަން

 

462.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 އަޅާނެ އްގޮތަށްއެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި މައްސަލަތަކުގައި ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 ؛ކަނޑައެޅުން ފިޔަވަޅު

   )ހ(

 ފިޔަވަޅު ދުމެ ފަރާތަކާ އްވެސްއެ ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ބަލާ ކޮމިޓީއިން އެޕީލް

  ؛ދިނުން މަޝްވަރާ ކޮމިޓީއަށް އެ ،މައްސަލަތަކުގައި ޖެހޭ އަޅަން

 

   )ށ(

 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ އޮންނަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

  ް.ނުފޯރުވުނ ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން

 

   )ނ(

ކާއި ުވާތަޝަކ ް ނިންމާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭކޮމިޓީއިނަން ޕްރޮސެކިއުޝ

 ހެޅޭކަސްޓަމްސްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ހުށަ

 ުން.ކަނޑައެޅ ގޮތެއް ުރުމަށްފަހުދިރާސާކ ބަލައި ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް

 

   )ރ(

 ަރާތްފފައިސާގެ އިނާމު ލިބެންޖެހޭ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 

ާތް ކަނޑައަޅަން ދަތިވާ މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާގެ އިނާމު ލިބެންޖެހޭ ފަރ

 ކަނޑައެޅުން.

   )ބ(

 

 

 ބާބު ހަތްވަނަ

 

 ކޮމިޓީ އެޕީލް

 

 ނުވަތަ ިކުރ ކަސްޓަމްސްއިން ،މުޢާމަލާތެއްގައި ކުރި މީހަކާމެދު ކަސްޓަމްސްއިން

 ހުށަހަޅާ ެހިގެންހިތްހަމަނުޖ ފަރާތް މުޢާމަލާތްކުރެވުނު އެ މެދުކަމަކާ ދޫކޮށްލި ނުކޮށް

 ކޮމިޝަނަރ ،ކޮމިޓީއެއް ނަމުގައި ގެ "ކޮމިޓީ އެޕީލް" ބެލުމަށްޓަކައި މައްސަލަތައް

 .ެވެވާނެއ އެކުލަވާލަން މިނިސްޓަރު ލަފަޔާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް

 

.463 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 

ތެއް( )ހަ 7 އެކުލެވިގެންވާނީ ކޮމިޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ( ގައި މާއްދާގެ މި

   މައްޗަށެވެ. ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ

 

   )ށ(

   )ނ( .މިނިސްޓަރެވެ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓީގެ
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 ެގޮތެއްގ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން ކޮމިޓީގެ ބާއްވަންވާނީ ބައްދަލުވުންތައް ކޮމެޓީގެ

  .މަތިންނެވެ

 

 .ންނެވެފަރާތަކު ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ

 

   )ރ(

 .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.464 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

    .1 ؛ުންބެލެހެއްޓ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 .ލެހެއްޓުންބެ ކަންކަން އިދާރީ އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 

2.    

 ކުރިއަށް ެކުހަރުދަނާކަމާއ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 ގެންދިއުން

 

3.    

 ައޮންނ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން

 އެފަދަ ުންމެންބަރ ނުވަތަ މެންބަރު ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު ގެމެންބަރުން އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިނުކުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .ރޭވުން ބައްދަލުވުންތައް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ތެއްޙާލަ ނުވެވޭ ހާޒިރު ާސަނަށްޕ ޗެއަރ ކޮމިޓީގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ

 ވައިސް މިޓީގެކޮ ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ޗެއަރޕާސަނެވެ

 

   )ށ(

 ްޓުމަށްބެލެހެއ ސެކްރެޓޭއެޓް ކޮމެޓީގެ ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

.465 )ހ(

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 ެޓީގެކޮމ ބެލެހެއްޓުމަކީ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ

 

   )ށ(

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބޭއްވޭނީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 ،ަޅާދުވަހުކަނޑައ ބާއްވަން ބައްދަލުވުން .ހާޒިރުވެގެންނެވެ

 ަތުންރިޔާސ ،ތާރީޚެއް އެހެން ބާއްވާނެ އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

.466 )ހ(

  

 ކޯރަމް ބައްދަލުވުމުގެ

 ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ ،މެނުވީ މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 ބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރަކަށް އަދި .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

 ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ކޮމިޓީގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް) 03

   )ށ(
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 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ސްއޫލިއްޔަތުތައްމަ ކޮމިޓީގެ އެޕީލް

 

467.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 ނުވަތަ ިކުރ ކަސްޓަމްސްއިން ،މުޢާމަލާތެއްގައި ކުރި މީހަކާމެދު ކަސްޓަމްސްއިން

 ހުށަހަޅާ ެހިގެންހިތްހަމަނުޖ ފަރާތް މުޢާމަލާތްކުރެވުނު އެ ކަމަކާމެދު ދޫކޮށްލި ނުކޮށް

 30 ެންފެށިގ ދުވަހުން ހިނގި އެކަމެއް ،ބެލޭނީ މިގޮތުން ؛ބެލުން ްމައްސަލަތައ

 .މައްސަލަތަކެވެ ހުށަހަޅާ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިރީސް)

 

   )ހ(

 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ އޮންނަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

 .ްނުފޯރުވުނ ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން

 

   )ށ(

 ުކުރަންޖެހޭތަޙުޤީޤ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 ކަމާބެހޭ ެކަސްޓަމްސްގ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ އެ ،ވާނަމަ މައްސަލައެއް

 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް

 

   )ނ(

 އަޅަން ިޔަވަޅެއްފ ކާމެދުފަރާތަ އެއްވެސް ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 ކޮމިޓީގެ ޕްރޮސެކިއުޝަން ކުރިން އެޅުމުގެ އެފިޔަވަޅެއް ،ޙާލަތެއްގައި ފެނިއްޖެ

 ؛ހޯދުން މަޝްވަރާ

 

   )ރ(

 ެއްޗަކަށްއ އެ ސަބަބުން ހަލާކުކޮށްލުމުގެ އެއްޗެއް ތެރޭގައި ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި

 ؛ނޑައެޅުންކަ މިންވަރު ޭނެދ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގައި ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ ލިބުނު

 

   )ބ(

 އެ ނުވަތަ ްފަރާތ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމުގައި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 ވާހަކަ ޢުގައިދިފާ އެފަރާތުގެ ،ހާޒިރުވެ އެތަނަށް ފަރާތަކުން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުން

 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ދެއްކޭނެ

 

   )ޅ(

 ެތެރޭގައިދުވަހުގ (ފަސްދޮޅަސް) 60 ގިނަވެގެން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 އެ ްލިޔުމަކުނ ،ގޮތް ނިންމި ބަލާ މައްސަލަ އެ އަދި .ނިންމަންވާނެއެވެ ބަލާ

 .ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 

.468 )ހ(

  

 ނިންމުން މައްސަލަ

 ފަރާތުން ޅިހުށަހެ ްސަލަމައ އެ ގޮތާމެދު ނިންމާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 މަސްދުވަހުގެ (ހައެއް) 6 ފެށިގެން ދުވަހުން ނިންމާ މައްސަލަ އެ ،ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

  .ިގެންވެއެވެލިބ ފަރާތަށް އެ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ އެ ތެރޭގައި

 

   )ށ(
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 ބައި ސޯޅަވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން ކަސްޓަމްސްގައި

 

 ްޓަރީރަޖިސ ކަސްޓަމްސްގައި ކުރުމަށް ކަންތައްތައް ަޔާންކޮށްފައިވާބ ތިރީގައި

 ޚާއްޞަ ށްފަރާތްތަކަ ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި މިގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ

 .ދެންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ނަންބަރެއް

 

.469 )ހ(

  

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ

 ކަންތައްތައް

 ؛ަށްހިންގުމ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 

1.    

 ؛ދިނުމަށް ޚިދުމަތް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

2.    

 ؛ކުރުމަށް އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ

 

3.    

 ؛ދިނުމަށް ޚިދުމަތް އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

4.    

 ؛އިމްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއަށް

 

5.    

 ؛އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއިން

 

6.    

 .ހިންގުމަށް ފިހާރަ ހިލޭ އުޓީޑި

 

7.    

 ކުރުމަށް ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ުށަހަޅަންޖެހޭހ ގުޅޭގޮތުން އެކަމަކާ ރަޖިސްޓަރީވާއިރު ފަހަރު ފުރަތަމަ ކަސްޓަމްސްގައި

 .ެއެވެަހަޅަންވާނހުށ ލިޔުމެއް ހުރިހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ކަމަށް

 

   )ށ(

 ކުރުމަށް ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ކޮށްފައިވާބަޔާން އެމާއްދާގައި ،ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 ަކަށްއެކަމ ،ރަޖިސްޓަރީވާއިރު ކަސްޓަމްސްގައި ކުރުމަށްޓަކައި ކަމެއް އެހެން އިތުރު

 ބޭނުންވާ ްއިތުރަށ އެކަމަކަށް ،ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އިތުރުން ފޯމުގެ އެދޭ

 .ލިޔުންތަކެވެ

 

 

 

   )ނ(
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 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 

 

 ންފުންޏަކީކު އެ، ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 . ކަމުގައިވާނަމައެވެ ކުންފުންޏެއް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ރާއްޖޭގައި

 

 ހިންގާ ބޮންޑްޑްވެއަރހައުސް .470

 ޝަރުޠުތައް ފަރާތްތަކުގެ

  

 ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 .ަންވާނެއެވެހުށަހަޅ ަމްސްއަށްކަސްޓ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ފަރާތުން

 

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް .471 )ހ(

 އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

   ހުށަހެޅުން

 އުސްވެއަރހަ ބޮންޑެޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 26 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 

1.    

 ހުރި ަންއެތ ނުވަތަ ތުގެޢިމާރާ ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ؛ކުރެހުން އެނގޭނެ ބޮޑުމިން ބިމުގެ

 

2.    

 ީގެރަޖިސްޓަރ ކުންފުނީގެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރާނަމަ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ

 ބުރާއަނ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ)؛ އަސްލު

 (.ދޭންވާނެއެވެ

 

3.    

 ވަނަ 250 ގަވާއިދުގެ މި ،ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ިގޮތުގައ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ތަންތަނެވެ ފެތޭ މިންގަނޑަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 

   )ށ(

 މި ނުގައިތަ ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ،ާނަމަމަވފުރިހަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 250 ގަވާއިދުގެ

 އެ ތެރޭގައި ގެދުވަހު (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ީގެމ .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ލައިސަންސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތެއް

 އެ ދިއަ .ނުހިމެނޭނެއެވެ ލަސްވުން ލަސްވާ ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ފީ ތެރޭގައި

 ާތެއްފަރ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިދުގައިމިގަވާއ ފަރާތަކީ

 (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،ކަމުގައިވަނީނަމަ

 .ންވާނެއެވެއަންގަ އެކަން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ދުވަހުގެތެރޭގައި

 

  ރަޖިސްޓަރީދޫކުރުން .472 )ހ(
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  ޝަރުޠު ިންތެރެއ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސް ްބޮންޑެޑ

 ޮށްފައިވާބަޔާންކ މިގަވާއިދުގައި ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަވާ

 ައްކަންޖެހޭދ ނިޔަލަށް މަހުގެ ހިނގާ ފެށިގެން ދުވަހުން ރަޖިސްޓަރީކުރި ގޮތުގެމަތިން

 .މުންނެވެދެއްކު ކަސްޓަމްސްއަށް ފީ

 

   )ށ(

 ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ދޫކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 އެކުންފުނީގެ ،މަކޮށްދެވޭނަ ރަޖިސްޓަރީ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ މީހާގެ ކޮށްދެވޭ

 ާޑުކ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ

 އެ ިމެނޭނަމަހ ބިދޭސީއަކު ޑައިރެކްޓަރުންގެތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ

 ކާޑު ްޕާމިޓ ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު ޕާމިޓުގެ ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ

 .ގެނައުމުންނެވެ

 

   )ނ(

 ެހެއްޓޭނބެ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް އާއެކު ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ށްއެޓޭޗްކޮ ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔުމެއް ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ތަފުސީލު މުދަލުގެ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

   )ރ(

 

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ީގައިތިރ ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ކުންފުނިތަކެވެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ކޮށްފައިވާބަޔާން

 

 މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ .473

  ޝަރުޠުތައް

 ؛ކަމުގައިވުން ކުންފުންޏެއް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ރާއްޖޭގައި

 

   )ހ(

 ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ފާސްވެ ކޯހުން ތަމްރީނު ހިންގާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ހުރުން މުވައްޒަފަކު

 

   )ށ(

 ކުންފުނީގެ ަނުވަތ ޑައިރެކްޓަރުންގެތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ނަމުގައި ކުންފުނީގެ

  ؛ެތުންނ މީހަކު ކުރާ ވިޔަފާރި އެކްސްޕޯޓުގެ އިމްޕޯޓް ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ

 

   )ނ(

 ގައިތެރޭ ގެމުވައްޒަފުން ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ތެރޭގައި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 އްޒަފެއްމުވަ ފަރާތުގެ ހިންގާ ބަނދަރުތައް އޮންނަ ސަރަޙައްދުތައް  ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ނެތުން މުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ

   )ރ(
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 ،ހުރުމާއި ފައިޤާއިމުކުރެވި ވަސީލަތްތައް ދެވޭނެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ހެއްޓިފައިހުރުންބެ ނަންބޯޑް ތަނުގެ ފެންނާނެހެން ޢާންމުކޮށް

 

   )ބ(

 ަޔާންކޮށްފައިވާބ ތިރީގައި ފަރާތްތަކުން އެދޭ ހޯދުމަށް ލައިސަންސް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

 މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ .474

 ހުށަހެޅުން ލައިސަންސްއަށްއެދި

 

 ރިންގެމެދުވެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިގައ 27 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛އެދޭފޯމު ލައިސަންސަށް

 

   )ހ(

 ކަސްޓަމްސްއިން އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ)؛ އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ ކުންފުނީގެ

 (.ދޭންވާނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 

   )ށ(

 ގަވާއިދުގެ މި ާތަކީފަރ އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

، ަމަފަރާތެއްނ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 473

 ތެރޭގައި ގެދުވަހު( ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 މީގެ ެ.ދޫކުރަންވާނެއެވ ލައިސަންސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި އެފަރާތެއް

 ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފީ އަހަރީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތެރޭގައި

 ްކޮށްފައިވާބަޔާނ މިގަވާއިދުގައި އެފަރާތަކީ އަދި .ނުހިމެނޭނެއެވެ ލަސްވުން ލަސްވާ

 ހުށަހަޅާ އެދި ށްރަޖިސްޓަރީކުރުމަ ،ވަނީނަމަ ފަރާތެއްކަމުގައި ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް

 ފަރާތަށް ށަހެޅިހު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ދުވަހުގެތެރޭގައި (ަތެއްހ) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން

 

   ދޫކުރުން ލައިސަންސް .475 )ހ(

 ތެރެއިން ކުގެފަރާތްތަ ހުށަހަޅާ އެދި ހޯދުމަށް ލައިސަންސް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 36 ަދުވަލުޖ ގަވާއިދުގެ ިމ ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު

 ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރީފީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

 .ދެއްކުމުންނެވެ

 

   )ށ(

 ެރިންގެމެދުވ ކަސްޓަމްސްގެ،ދޫކުރަންވާނީ ލައިސަންސް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ަމަނުވާހ ަތުމުއްދ ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ ކޮށްދެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި

 ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 ާމިޓުގެޕ ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ހިމެނޭނަމަ ބިދޭސީއަކު ތެރޭގައި

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު

 

 

   )ނ(



251 

 

 

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން އޭޖެންޓުން ުފަހަރުގެއުޅަނދ

 

 ިރީގައިތ ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .ކުންފުނިތަކެވެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ .476

ޝަރުޠުތައް ފަރާތްތަކުގެ ކުރާ

  

 .ކަމުގައިވުން ކުންފުންޏެއް ކުރެވިފައިވާ ޖިސްޓަރީރަ ރާއްޖޭގައި

 

   )ހ(

 ؛ހުރުން ވިފައިޤާއިމުކުރެ ވަސީލަތްތައް ދެވޭނެ ޚިދުމަތް އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 

   )ށ(

 އެ ވޭނީދެ ހުއްދަ ކުރުމުގެ އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ މަގުން ވައިގެ

 އޮޕަރޭޝަންސްގެ ގްރައުންޑް ެބަދަނރެއްގ ބަނދަރުކުރާ އުޅަނދެއް

 ިވާދީފައ ހުއްދަ ފަރާތަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި

 .ފަރާތްތަކަށެވެ

 

   )ނ(

 އިތިރީގަ ފަރާތްތަކުން އެދޭ ހޯދުމަށް ލައިސަންސް އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .ެއެވެހުށަހަޅަންވާނ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ .477

 ހުށަހެޅުން އެދި ލައިސަންސްއަށް

 

 ެންޓްކަންއޭޖ އުޅަނދުފަހަރުގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 28 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

  ؛އެދޭފޯމު ލައިސަންސަށް ކުރުމުގެ

 

  )ހ(

 އިންކަސްޓަމްސް އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ) ؛އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ ކުންފުނީގެ

 (.ދޭންވާނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 

   )ށ(

 މިގަވާއިދުގެ ަކީފަރާތ އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

، ަމަފަރާތެއްނ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 476

 ތެރޭގައި ގެދުވަހު (ހަތެއް) 7 ިގެންފެށ ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 މީގެ ެ.ދޫކުރަންވާނެއެވ ލައިސަންސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި އެފަރާތެއް

 ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރީފީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތެރޭގައި

 ކޮށްފައިވާްބަޔާނ މިގަވާއިދުގައި އެފަރާތަކީ އަދި .ނުހިމެނޭނެއެވެ ލަސްވުން ލަސްވާ

 ހުށަހަޅާ އެދި ްރަޖިސްޓަރީކުރުމަށ ،ފަރާތެއްކަމުގައިވަނީނަމަ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް

 ފަރާތަށް ށަހެޅިހު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ދުވަހުގެތެރޭގައި (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން

  ދޫކުރުން ލައިސަންސް .478 )ހ(
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 ްތަކުގެފަރާތ ހުށަހަޅާ އެދި ހޯދުމަށް ލައިސަންސް ްޓުންގެއޭޖެނ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ާއިދުގެގަވ މި ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު ތެރެއިން

 ްޓަމްސްއަށްކަސ އަހަރީފީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 36 ޖަދުވަލު

 .ދެއްކުމުންނެވެ

 

   )ށ(

 ެދުވެރިންގެމ ކަސްޓަމްސްގެ، ދޫކުރަންވާނީ ލައިސަންސް ްޓުންގެއޭޖެނ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ަމަނުވާހ މުއްދަތު ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ ކޮށްދެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި

 ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 ާމިޓުގެޕ ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،ީހެއްގެމ އެ ހިމެނޭނަމަ ބިދޭސީއަކު ތެރޭގައި

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު

 

   )ނ(

 

 

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

 ެފަރާތަކީއ، ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި އޭޖެންޓެއްގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 . ވާނަމައެވެ ކުންފުންޏަކަށް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ްޖޭގައިރާއ

 

 އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް .479

  ޝަރުޠުތައް

 ފަރާތްތަކުން ދޭއެ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 .ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

 އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް .480

 އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

  ހުށަހެޅުން

 ްޓުންއޭޖެނ ކޫރިއަރ ލޯކަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 29 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛އެދޭފޯމު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 

   )ހ(

 ިންކަސްޓަމްސްއ އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ) ؛އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ ކުންފުނީގެ

 (.ދޭންވާނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 

   )ށ(

 479 ގަވާއިދުގެ މި ފަރާތަކީ އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ،ފަރާތެއްނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ަތެއްހ) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ރަޖިސްޓަރީދޫކުރުން .481 )ހ(
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 ނުދެއްކުމުގެ ފީ ތެރޭގައި މީގެ .ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްގައި އެފަރާތެއް

 މިގަވާއިދުގައި އެފަރާތަކީ އަދި .ނުހިމެނޭނެއެވެ ލަސްވުން ލަސްވާ ސަބަބުން

 ކުރުމަށްރަޖިސްޓަރީ ،ފަރާތެއްކަމުގައިވަނީނަމަ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ދުވަހުގެތެރޭގައި (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި

 

 ރާތްތަކުގެފަ ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ވާއިދުގެގަ މި ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު ތެރެއިން

 ްޓަމްސްއަށްކަސ އަހަރީފީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 36 ޖަދުވަލު

 .ދެއްކުމުންނެވެ

 

   )ށ(

 ޭޖެންޓުންގެއ ކޫރިއަރ ލޯކަލް، ދޫކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ަމަނުވާހ މުއްދަތު ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ ކޮށްދެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި

 ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 ާމިޓުގެޕ ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ހިމެނޭނަމަ ބިދޭސީއަކު ތެރޭގައި

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު

 

   )ނ(

 

 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން ފަރާތްތައް އިމްޕޯޓްކުރާ

 

 

 މްޕޯޓްކުރާއި މުދާ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންތަކުގައި އެނޫން، ފިޔަވައި ބޭނުމަކު އަމިއްލަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް

 

 ފަރާތްތައް އިމްޕޯޓްކުރާ .482 )ހ(

  ކުރުން ރަޖިސްޓަރީ

 ިމްޕޯޓްކުރާއ މުދާ ރާއްޖެއަށް، ގޮތުގެމަތިން ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި

 ލިޔުންތައް ައިވާތިރީގައިބަޔާންކޮށްފ ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 ޕޯޓަރއެކްސް/އިމްޕޯޓަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 30 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛އެދޭފޯމު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 

1.    

    .2 ؛އަސްލު ހުއްދައިގެ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ މުދާ
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 ؛ރަޖިސްޓަރީގެއަސްލު ކުންފުނީގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ

 

3.    

 ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅަނީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 .ލުއަސް ރަޖިސްޓަރީގެ އުޅަނދުގެ އެ ،ކަމަށްވާނަމަ ުގައިއުޅަނދެއްގެނަމ

 

4.    

 ފަރާތްތައް ޑިޕްލޮމެޓިކް އުޅަނދުފަހަރާއި ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ތެރެއިން ުގެލިޔުންތަކ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި

 .ުޖެހޭނެއެވެނ ހުށަހަޅާކަށް ،ހުއްދަ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ މުދާ

 

   )ނ(

 ތަކެތި ާބަޔާންކޮށްފައިވ ނަންބަރުުގައި ވަނަ 4 އަދި ،3 ،2  ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި

 .ދޭންވާނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން

 

ަށް ުރުމކފަހު، އެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީ ށްއިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީވުމަ

)ތިނެއް(  3ެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ދީފައިވާ އ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 )ރ(

 

 

 )ބ(

  

    

 

 ބާބު ހަވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން ފަރާތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 

 ްކުރާޯޓއެކްސްޕ ރާއްޖެއިން ބޭނުންތަކުގައި އެނޫން، ފިޔަވައި ބޭނުމަކު އަމިއްލަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް

 

 ފަރާތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރާ .483 )ހ(

 ކުރުން ރަޖިސްޓަރީ

 ެކްސްޕޯރޓްކުރާއ މުދާ ރާއްޖެއިން، ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ައިވާަޔާންކޮށްފބ ތިރީގައި ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

   )ށ(

 ޕޯޓަރއެކްސް/އިމްޕޯޓަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 30 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛އެދޭފޯމު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 

1.    

    .2 ؛ހުއްދައިގެއަސްލު ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް
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 ؛ޓަރީގެއަސްލުރަޖިސް ކުންފުނީގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ

 

3.    

 ތިތަކެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުުގައި ވަނަ 3 އަދި 2 ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި

 .ދޭންވާނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން

 

 ރުމަށްރީ ކުއެކްސްޕޯޓްކުރާާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު، އެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަ

)ތިނެއް(  3އްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ދީފައިވާ އެ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 )ނ(

 

 

 )ބ(

  

    

 ބާބު ހަތްވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 

 ގައި 31 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ަސްޓަމްސްއަށްކ ފޯމު އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްހުށަހެޅުން .484 )ހ(

 (ހަތެއް) 7  ންފެށިގެ ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 . ެވެރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭންވާނެއ ަސްޓަމްސްގައިކ އެފަރާތެއް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 

   )ށ(

 

 

 ސަތާރަވަނަބައި

 

 މަޢުލޫމާތު އެފަދަ ،މުވައްޒަފުންނަށާއި ކަސްޓަމްސްގެ ހޯދާ މައްސަލަތައް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ދިނުން އިނާމު ފައިސާގެ ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއަށްދޭ

 

.485 .ަކަށެވެަރާތްތދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފައިސާގެ އިނާމު 

  

ެވޭނެ ދ އިނާމު ފައިސާގެ

 ްފަރާތްތައް

 ް؛ންނަށޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު މައްސަލަތައް ހޯދާ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފު

 

   )ހ(
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ި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއ

އި ޖޫރިމަނާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރީބައިގަކަސްޓަމްސްއިން 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ ފަރާތްތަކަށް؛ 
 

   )ށ(

ެ ަކުގސަލަތމަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ މައް

، ެވޭނީާންމު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދމަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ އ

ެ ެވުމުގަގަކުރދިން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މައްސަލައެއް ފާހއެފަރާތުން 

ުމުގެ ު ލިބމަޢުލޫމާތ އިތުރަށް އެ މަޢުލޫމާތަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް އެހެންގޮތަކަށް އެ

 ސްއަށްްޓަމްކުރިން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއިން އެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރުމުގެ ކުރިން ކަސ

 ެވެ.ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާނަމައ

 

.486 )ހ(

  

ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭ 

ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު 

 ދިނުން

 ަށްމްސްއއެއް މައްސަލައެއްގައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް ކަސްޓަ

ާމު ދެވޭނީ އެ މައްސަލައިގައި ފައިސާގެ އިނ، ވީނަމަވެސް ދިންކަމުގައި މަޢުލޫމާތު

  ދިން ފަރާތަކަށެވެ.އެ މަޢުލޫމާތު ަ ކަސްޓަމްސްއަށް ފުރަތަމ

 

   )ށ(

 ާއިދާކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނީ، ޤާނޫނާއި ގަވ

 . ކުރާ މައްސަލަތަކުގައެވެޖޫރިމަނާ ންލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސުޚި

 

.487 )ހ(

  

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުން

ި މާއަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ފައިސ ގެކަސްޓަމްސްްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މި މާއ

ޭ މާކުރެވް ޖަފަންޑަށމުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ާ ފައިސާއެވެ. އަދި އެފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅ

 ަށެވެ.ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތަކމުވައްޒަފުންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތެއްގެމަތީން 

 

   )ށ(

ިސާގެ ފައ ނާޖޫރިމަކަސްޓަމްސްއިންކުރާ  މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު

ފް އޮްރީ އަށްވާ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީ މިނިސްޓ)ސާޅީސްފަހެއް އިންސައްތަ(  45%

ސާ ން ކަނޑައަޅާ އެކައުންޓަކަށެވެ. ބާކީ ފައިފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

  .ފަންޑަށެވެމުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ  ކަސްޓަމްސްޖަމާކުރަންވާނީ 

 

.488 )ހ(

  

ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ 

މައްސަލަތަކުގައި ލިބޭ ފައިސާ 

ފައިސާގެ އިނާމު ބަހާލެވޭގޮތާއި 

 ދިނުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް

ކަށް ްތަރާތު ފަޢާންމ ،މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ

 ެއުލަތުގދަ ،ހޯދަންވާނީ ފައިސާއެ ކަސްޓަމްސްއިންފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށްޓަކާ 

 ށްފައިވާބަޔާންކޮ ގަވާއިދުގައި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ

ުރާ ކކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާ ވެ. ހިމަނައިގެންނެ ބަޖެޓުގައި ގޮތުގެމަތީން

ު އިނާމ ިސާގެފައކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް  މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްދޭނީ 

 ވެލްފެއަރ ފަންޑަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާއިންނެވެ.މުވައްޒަފުންގެ 

 

   )ށ(

ކުގެ ަމައްސަލަތ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ،ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ .489 )ހ( ނާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ޖޫރިމަ
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ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ޢާންމު  ،ދޭ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު

ގޮތުން މިއަށްވާ ފައިސާއެވެ.  %45ދެވޭނީ އެ މައްސަލައިގައި ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާގެ 

 (ތިރީސްހާސް) 30,000.00 ެ ގިނައިން ދެވޭނީއެންމ މައްސަލައެއްގައި އެއް

 .ރުފިޔާއެވެ

 

ފައިސާ އާންމު ފަރާތްތަކަށް   

 ދެވޭނެ މިންވަރު

 

 

ް ށަރާތަިން ފތީން އެ މަޢުލޫމާތު ދމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ

 ްޓަމްސްކަސ ޖަމާކުރާނީ ފައިސާބާކީވާ ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށްފަހު، 

 .ަށެވެފަންޑމުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ 

 

   )ށ(

ދިން  ތަކުންއަކީ ޢާންމު ފަރާމައްސަލަކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގަނެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ 

ތަކަށް ން ފަރާތު ދިމަޢުލޫމާތެއްގެ އަލީގައި ހޯދުނު މައްސަލައެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނެއެވެ.

 

490.

  

ތަކެތީގެ މަސްތުވާ

މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާ 

 ދެވޭނެ މިންވަރު

  5,000މަދުނަމަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ގްރާމް 199 އަދަދު އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ

 .ރުފިޔާ( ފަސްހާސް)

 

   )ހ(

 ދެމެދުގެ ގްރާމާ 499 އިގްރާމާ 200 އަދަދަކީ އެއްޗެއްގެ ކުރާ އެތެރެ

 .ރުފިޔާ( ސްދިހަހާ)  10,000އަދަދެއްނަމަ

 

   )ށ(

 ދެމެދުގެ ގްރާމާ 999 އިގްރާމާ 500 އަދަދަކީ އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ

 .ރުފިޔާ( ވިހިހާސް)  20,000އަދަދެއްނަމަ

 

   )ނ(

 އަދަދެއްނަމަ ދެމެދުގެ ގްރާމާ 1999 އިގްރާމާ 1000 އަދަދަކީ އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ

 .ރުފިޔާ( ތިރީސްހާސް)  30,000

 

   )ރ(

 އަދަދެއްނަމަ ދެމެދުގެ ގްރާމާ 2999 އިގްރާމާ 2000 އަދަދަކީ އެއްޗެއްގެާ އެތެރެކުރ

 .ރުފިޔާ( ސާޅީސްހާސް)  40,000

 

   )ބ(

 ަދަދެއްނަމައ ދެމެދުގެ ގްރާމާ 3999 އިގްރާމާ 3000 އަދަދަކީ އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ

 .ރުފިޔާ( ހާސް ފަންސާސް)50,000 

 

   )ޅ(

 އިތުރުވާނަމަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ގްރާމް 4000 އަދަދު އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ

 .ރުފިޔާ( ފަސްދޮޅަސްހާސް)  60,000

 

   )ކ(

 އްއެކަށް ދޭ ފަރާތަ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތުަކުގެ މައްސަލަތމަސްތުވާތަކެތީގެ 

( ހާސް ފަސްދޮޅަސް) 60,000ެ ގިނައިން ދެވޭނީ އެންމ މައްސަލައެއްގައި

 .ރުފިޔާއެވެ

 

   )އ(
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 ަކުގައިްސަލަތމައކުރާ ޖޫރިމަނާާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސް އިން ޤާނޫނާއި ގަވ

 ން ޖެހޭއްކަދަ މައްސަލައިގައި ފައިސާ އެ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ،ފައިސާގެ އިނާމު 

ސާ ފައި ޚަލާޞް ކުރުމުންނެވެ. އަދި އެ ފައިސާ ދައްކައި އަށް އެފަރާތުން ކަސްޓަމްސް

އެ  ޭއިރުުން އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ނިމދެވޭނީ، ޤާނޫނީގޮތ

އެ  ފިނަމަ،ަޅައިމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމައެވެ. މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހ

 އްތަޙަލާމަރުދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ ޝަރުޢީ މައްސަލައިގައި ފައިސާގެ އިނާމު 

 ައެއްގެ ޙުކުމް ނިހާއީ ޙުކުމަކަށް ވުމުންނެވެ.ް ނުވަތަ އެމައްސަލނިމުމުނ

 

491.

  

ޖޫރިމަނާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި 

 ދޭންޖެހޭ އިނާމު ފައިސާގެ

 މުއްދަތު

 އުނިކުރެވިފައި

 

492.

  

 މުދާ އިތުރުވުމާއި މުދާ

 މައްސަލާގައި ދިމާނުވުމުގެ

 ދެވޭނެ އިނާމު ފައިސާގެ

 މިންވަރު

 އުނިކުރެވިފައި

 

493.

  

 ކެއްޗާގުޅޭތަ މަސްތުވާ

 ފައިސާގެ މައްސަލަތަކުގައި

 ފަރާތްތައް ދެވޭނެ އިނާމު

 އުނިކުރެވިފައި

 

494.

  

 ތަކެއްޗާބެހޭ މަސްތުވާ

 ފައިސާ މައްސަލަތަކުގައި

 މިންވަރު ދެވޭނެ

 އުނިކުރެވިފައި

 

495.

  

 ގޮތުގައި އިނާމުގެ ފައިސާގެ

 އަދަދު މަތީ އެންމެ ދެވޭނެ

 

 އުނިކުރެވިފައި

 

496.

  

 ނުދެވޭނެ އިނާމު ފައިސާގެ

 ފަރާތްތައް

.497 އުނިކުރެވިފައި

  

 ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އަށް ޓްރެޜަރީ އެންޑް

 ފޮނުވުން މަޢުލޫމާތު

 

 އުނިކުރެވިފައި

 

498.

  

 ފަރާތް ދޭ އިނާމު ފައިސާގެ

.499 އުނިކުރެވިފައި

  

 ދޭންޖެހޭ އިނާމު ފައިސާގެ

 މުއްދަތު

 އުނިކުރެވިފައި

 

500.

  

 ހަވާލުކުރެވޭނެ ާމުއިނ ފައިސާގެ

 ގޮތްތައް

 އުނިކުރެވިފައި

 

501.

  

 ހުށަހެޅުން ޝަކުވާ

.502 އުނިކުރެވިފައި

  

 ދޭންޖެހޭ އިނާމު ފައިސާގެ

 ނިޔާވުން މީހަކު

 އުނިކުރެވިފައި 

 

503.

  

 ނާދެވުން ހަވާލުވާން ފައިސާއާ

.504 އުނިކުރެވިފައި  އިނާމު ފައިސާގެ ނަހަމަގޮތުގައި
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 .އުޅުން ޭންދ އުޅުމާއި ހޯދަން   

.505 އުނިކުރެވިފައި

  

 ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު

.506 އުނިކުރެވިފައި

  

 ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 ކުރީގެ ފެށުމުގެ

 މައްސަލަތަކާމެދު

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

 

 

 

 

 އަށާރަވަނަބައި

 

 ކަންތައްތައް އެހެނިހެން

 

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ގަޑިތައް ދުވަސްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ

 

 ހުރިހާ ަމްސްގެކަސްޓ ދުވަހަކު ކޮންމެ ފިޔަވައި ދުވަސްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިތިރީ

 ވަނަ 511 ގަވާއިދުގެ މި ތެރޭގައި މީގެ. ދޭންވާނެއެވެ ޚިދުމަތް އޮފީސްތަކަކުން

 ދުކުރާބަން އޮފީސްތައް ކަސްޓަމްސްގެ ހާލަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 .ެނޭނެއެވެނުހިމ ގަޑިތަކެއް ދުވަސްތަކާއި

 

.507 )ހ(

  

 ދުވަސްތައް ޚިދުމަތްދޭ

 

 (ހަމައަށް އާ 15:30 މެންދުރުފަހު) ދުވަސް ހުކުރު

 

1.    

 ؛ް(ދުވަސ ފެށޭ އަހަރު އައު ހިޖުރީ) މުޙައްރަމް  01

 

2.    

 ؛(ދުވަސް ޤައުމީ) ރަބީޢުލްއައްވަލް  01

 

3.    

 ؛(ވަސްދު މީދާލީ އީދު ރަސޫލާގެ ކީރިތި) ރަބީޢުލްއައްވަލް  12

 

4.    

 ؛ް(ދުވަސ މިނިވަން) ޖުލައި  26

 

5.    

    .6 ؛(ފެށިގެން ން 18:00 ވިލޭރޭ 27 މަހުގެ ރަޖަބް) ރަޖަބް  27
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    .7 ؛ރަމަޟާން  01

 ؛(ފެށިގެން ން 18:00 ވިލޭރޭ 27 މަހުގެ ރަމަޟާން) ރަމަޟާން  27

 

8.    

 ؛(ދުވަސް ޢީދު ފިޠުރު) ޝައްވާލު  01

 

9.    

 ؛(ދުވަސް ޖުމްހޫރީ) ެމްބަރނޮވ  11

 

10.    

 ؛(ދުވަސް ޙައްޖު) ޛުލްޙިއްޖާ  09

 

11.    

 ؛(ދުވަސް ޢީދު އަޟްޙާ) ޛުލްޙިއްޖާ  10

 

12.    

  އޮފީސް އަލުން ދުވަސްތަކުގައި ބަންދުކުރެވޭ އޮފީސް ގައި 18:00 ރޭގަނޑު

 ެހިގެންޖ ،މިގޮތުން .ގައެވެ 07:30 ހެނދުނު ދުވަހުގެ އަންނަ ޖެހިގެން ހުޅުވޭނީ

 ވޭނީއޮފީސްހުޅު ،ދުވަހެއްނަމަ ބަންދު އޮފީސް ކަސްޓަމްސްގެ ދުވަހަކީ އަންނަ

 .ދޫކުރުމަށްފަހުގައެވެ އެދުވަހެއް

 

   )ށ(

 ަސްޓަމްސްގެކ ،ފިޔަވައި އޮފީސްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 509 ގަވާއިދުގެ މި

 23:30 ރޭގަނޑު ފެށިގެން 07:30 ހެނދުނު ގަޑިއަކީ މަސައްކަތު އޮފީސްތަކުގެ އެހެން

 .އަށެވެ

 

508.

  

 ގަޑި ޚިދުމަތްދޭ

 ަޑިއިރުގ 24 ސެކްޝަންތަކުން އޮފީސްތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ދޭންވާނެއެވެ ޚިދުމަތް

 

509.

  

 ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިއިރު 24

 އޮފީސްތައް

 ނަހުން ދަރުތަކުގައިބަނ ވައިގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިއިރު 24

 ؛އޮފީސްތައް ކަސްޓަމްސްގެ

 

   )ހ(

 ؛ސެކްޝަން އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ސްޕެޝަލް ކަސްޓަމްސްގެ

 

   )ށ(

 .ބައި ޓްރާންސްޕޯޓާބެހޭ ސެކްޝަނުގެ މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް

 

   )ނ(

 ،ައްގަޑިތ ދުވަސްތަކާއި ނެޚިދުމަތްދޭ އޮފީސްތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ރަމަޟާންމަހު

 ،އިކަނޑައަޅަ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރިން ދުވަސް (ފަހެއް) 05 ފެށުމުގެ ރަމަޟާންމަސް

 އިމްޕޯޓްކުރާ ްރާއްޖެއަށ މީގެތޭރަގައި .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ

 ަމްސްއަށްކަސްޓއެދި ބަލައިފާސްކޮށްދިނުމަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ގަޑިތައް ހުށަހެޅޭނެ

510.

  

 ގަޑި ޚިދުމަތްދޭ ރަމަޟާންމަހު
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 509 އިދުގެގަވާ މި ވަކިދުވަސްތަކެއްގައި ،ތެރެއިން ދުވަސްތަކުގެ ބަންދު ސަރުކާރު

 ައްއޮފީސްތ އެހެން ފިޔަވައި އޮފީސްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ

 .ބިގެންވެއެވެލި ކަސްޓަމްސްއަށް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ އިޚުތިޔާރު ެބަންދުކުރުމުގ

.511 )ހ(

  

 އޮފީސް ހާލަތްތަކުގައި ޚާއްޞަ

 ބަންދުކުރުން

 

 އެއްޙަފްލާ ނުވަތަ ޖަލްސާއެއް ރަސްމީ ގުޅިގެން ދުވަހާ އަހަރީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޑިއެއްގައިގަ ކިވަ އެދުވަހުގެ ނުވަތަ ދުވަހެއް ވަކި ކަނޑައެޅޭ ،ބޭއްވުމަށްޓަކައި

 މްސްއަށްކަސްޓަ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ އިޚުތިޔާރު ބަންދުކުރުމުގެ ކަސްޓަމްސް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

   )ށ(

 މްސްގެކަސްޓަ މަތީން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) އާއި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ިއގެޒެޓުގަ ދިވެހިސަރުކާރުގެ އެކަން ކުރިން ކުރުމުގެ ބަންދު އޮފީސްތައް

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ސްކޮށްދިނުމަށްބަލައިފާ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 .ގަޑިތަކުގައެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހުށަހެޅޭނީ އެދިކަސްޓަމްސްއަށް

 

512.

  

 ދިނުމަށް ބަލައިފާސްކޮށް މުދާ

 ގަޑިތައް ހުށަހެޅޭނެ އެދި

 22:30 ރޭގަނޑު ން 08:30 ހެނދުނު ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ބަންދުނޫން ސްޓަމްސްކަ

 އަށް

 

   )ހ(

 ން 08:30 ހެނދުނު ދުވަސްތަކުގައި ބަންދުކުރެވޭ އޮފީސް ގައި 18:00 ރޭގަނޑު

 އަށް 17:00 ހަވީރު

 

   )ށ(

 އަށް 22:30 ރޭގަނޑު ން 16:00 ހަވީރު ހުކުރުދުވަސްތަކުގައި

 

   )ނ(

 އްވެސްއެ، ގަޑިއެއްގައި ބަންދު ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ދުވަހެއްގައި ންދުބަ ކަސްޓަމްސް

 އެދުނު މަތަށްއެޚިދު އެޚިދުމަތަކާއި ،އެދިއްޖެނަމަ ޚިދުމަތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތަކުން

 ދިނުމަށް ުމަތްޚިދ އެ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ޙާލަތަށް

 .ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ޚިދުމަތް އެ ،ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

 

513.

  

 ޚިދުމަތްދިނުން ގަޑީގައި ބަންދު

 އެކި ،ިވަގުތުތަކުގައ ބަންދު ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ދުވަސްތަކުގައި ބަންދު ކަސްޓަމްސް

 .ުޅުވުމުންނެވެހ ކަސްޓަމްސް ދޭނީ ޖަވާބު ކަސްޓަމްސްއިން އީމެއިލްތަކަށް ކުރާ ފަރާތްތަކުން

 

 

 

 

 

 

514.

  

 ބަންދު ކަސްޓަމްސް

 އީމެއިލް ދުވަސްތަކުގައި

 މުޢާމަލާތްކުރުން މެދުވެރިކޮށް



262 

 

 

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ބޭނުންކުރުން ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކު

 

 ިލެކްޓްރޯނިކްއ ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތްތަކާއި ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ

 ގައިކަސްޓަމްސް ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ މަލާތުމުޢާ ޤާއިމުކޮށްގެން ވަސީލަތްތައް

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ޤާއިމުކުރެވިފައި

 

.515 )ހ(

  

 ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް

 ޤާއިމުކުރުން

 ފަރާތްތަކާއެކުަ ލިބިގަންނ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 ްރޯނިކްއިލެކްޓ ިމުކުރެވިފައިވާޤާއ ކަސްޓަމްސްގައި ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތް

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ވަސީލަތްތައް

 

   )ށ(

  ؛ޕޯޓަލް ކަސްޓަމްސް

 

1.    

 ؛އީމެއިލް

 

2.    

 .އެސް.އެމް.އެސް

 

3.    

 ދެމެދު ޓަމްސްއާކަސް ފަރާތްތަކާއި ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ޕޯޓަލްއަކީ ކަސްޓަމްސް

 .އިންޓަފޭސްއެކެވެ ވެބް ޤާއިމުކުރެވޭ ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތު

 

516.

  

 ޕޯޓަލް ކަސްޓަމްސް

 ،ކުރެވޭނީ ޢާމަލާތުމު ޒަރީޢާއިން އީމެއިލްގެ ފަރާތްތަކާއެކު ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ވާނަމައެވެ ކުރެވިފައި ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި އެޑްރެސް އީމެއިލް އެ

 

517.

  

 ޚިދުމަތް އީމެއިލްގެ

 ހަޅާފައިވާހުށަ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތަކީ އެސްގެ.އެމް.އެސް

 ދައްކަންޖެހޭ ށްކަސްޓަމްސްއަ ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ވަކި ހިސާބާއި ގޮސްފައިވާ ކަންތައްތައް

 ކުރިން މަވުމުގެަހ މުއްދަތު އެކަމެއްގެ ،ވާނަމަ ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ނުވަތަ ފައިސާއެއްވާނަމަ

 .ެޚިދުމަތެކެވ ބޭނުންކުރެވޭ ގެނައުމަށްޓަކައި ސަމާލުކަމަށް އެފަރާތުގެ އެކަން

 

518.

  

 ޚިދުމަތް އެސްގެ.އެމް.އެސް

 ތިރީގައި ެވޭނީމުޢާމަލާތުކުރ މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

519.

  

 ާމަލާތްކުރުންމުޢ

 ެފަރާތަކަށްއ ކަސްޓަމްސްއިން ،މުޢާމަލާތުކުރާނަމަ މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް ކަސްޓަމްސް

 ؛މުޢާމަލާތުކުރުން ނޭމުގައި ޔޫސަރ ދީފައިވާ

   )ހ(



263 

 

 

 ަމްސްގައިކަސްޓ ނަމުގައި އެފަރާތުގެ ،މުޢާމަލާތްކުރާނަމަ މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް

  ؛މުޢާމަލާތްކުރުން ެރިކޮށްމެދުވ އީމެއިލް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތްތަކާއި ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ

 ޚިދުމަތް ނީޤާއިމުކުރަންވާ ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް އައު މުޢާމަލާތުކުރުމަށް

 މުކުރެވޭޤާއި މިގޮތުން .މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ ފަރާތްތަކާއެކު ލިބިގަންނަ

 .ްވާނެއެވެޝާއިޢުކުރަނ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ މަޢުލޫމާތު ަސީލަތްތަކާބެހޭވ

 

   )ނ(

 ލަތްތައްވަސީ އިލެކްޓްރޯނިކް ،ފުރިހަމަވާނަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ެއްކަމުގައިމުޢާމަލާތ ޞައްޙަ މުޢާމަލާތަކީ ކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއާއެކު މެދުވެރިކޮށް

 .އެވެބެލޭނެ

520.

  

 ޞައްޙަކަން މުޢާމަލާތުގެ

 ޮށްފައިވާބަޔާންކ މާއްދާގައި ވަނަ 515 ގަވާއިދުގެ މި ،މުޢާމަލާތުކުރެވިފައިވަނީ

 ؛ކަމުގައިވުން މެދުވެރިކޮށްގެން ވަސީލަތެއް އިލެކްޓްރޯނިކް

 

   )ހ(

 ްެކްޓްރޯނިކއިލ ނުވަތަ މައްސަލައެއް އެމުޢާމަލާތާގުޅޭ ،ކުރިން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ

 ؛ޅާފައިނުވުންހުށަހަ ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލައެއް ގުޅޭ ސެކިއުރިޓީއާ ވަސީލަތްތަކުގެ

 

   )ށ(

 ުމަށްޓަކައިކުރ މުޢާމަލާތު މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 ގައިަސްޓަމްސްކ ޕާސްވޯޑަށާއި ނޭމާއި ޔޫސަރ ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ

 ޚިދުމަތްހޯދާ އެ ،ރައްކާތެރިވުމަކީ ޕާސްވޯޑަށް އެޑްރެހުގެ އީމެއިލް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތެއްގެ

 

521.

  

 ޒިންމާ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްހޯދާ

 ްޓްރޯނިކްއިލެކ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތު ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 ްސައިޓުގައިވެބ ކަސްޓަމްސްގެ އެކަން ،ދިމާވެއްޖެނަމަ އެއްމައްސަލަ ވަސީލަތްތަކަށް

 ްސްގެކަސްޓަމ އެކަން ،ޙައްލުވުމުން މައްސަލަ އެ އަދި .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ވެބްސައިޓުގައި

 

.522 )ހ(

  

 ވަސީލަތްތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް

 ދިމާވުން މައްސަލަ

ަލައެއް މައްސ އެ ،ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ވަސީލަތްތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް

 .ކުރެވޭނެއެވެ މުޢާމަލާތު ކަސްޓަމްސްއާއެކު ލިޔުމުން ޙައްލުވަންދެން

  

   )ށ(

 ރިކޯޑު ާތްތަކުގެމުޢާމަލ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއާއެކު މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

523.

  

 ބެލެހެއްޓުން ޑްރެކޯ
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 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ބެލެހެއްޓުން ތަފާސްހިސާބު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓް މުދަލާއި އިމްޕޯޓް

 

 ތަފާސްހިސާބު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ުދާމ ރާއްޖެއަށް، ބަލާނީ ގޮތުގައި އަސާސެއްގެ މައިގަނޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި

 ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި

 .މަޢުލޫމާތަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ގުޑްސް ހުށަހަޅާ

 

.524 )ހ(

  

 އެއްކުރުން ތަފާސްހިސާބު

 ަސްޓަމްސްކ"ް މުދަލެއ ،ހިނދަކު ނުވާހާ ކަނޑައަޅާފައި އެހެންގޮތަކަށް މިގަވާއިދުގައި

 ަލުގެމުދ ގައިވާ "ޓެރިޓޮރީ ކަސްޓަމްސް" ،ސަބަބުން ހުރަސްކުރުމުގެ "ޓެރިޓޮރީ

 ގައިތަފާސްހިސާބު ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލެއް ކޮންމެ އަންނަ ބަދަލު ނިސްބަތަށް

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

   )ށ(

 މުދާެ ްބާވަތެއްގއެއ ތަކެތިވެސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ

 އެ ހުރިނަމަ ށްއަދަދަކަ ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ބޭނުމަށް އަމިއްލަ، ބަލައި ހުރިނިސްބަތަށް

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ސްޓެޓިސްޓިކްސްގައި ކަސްޓަމްސް ތަކެތިވެސް

 

   )ނ(

 .މެނޭނެއެވެނުހި ތަފާސްހިސާބުގައި ހުރިމުދާ ހާލަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

.525 )ހ(

  

 ހިސާބުން މުދަލުގެ ރާއިމްޕޯޓްކު

 ބައިތައް އިސްތިސްނާވާ

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ

 

1.   

 ؛ކުރާމުދާ އިމްޕޯޓް-ރީ

 

2.   

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުވެރިން

 

3.    

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ޝިޕްސްޓޯރއަށް

 

4.    

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފިހާރަތަކަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 

5.    

 ެންނަގ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ ސަރވިސްމެދުވެރިކޮށް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ؛މުދާ

6.    

    .7 ؛ތަކެތި ނުކުރޭވޭ އަގު ވެލިއުއަކުން މަނިޓަރީ
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 .ފައިސާ ،ރަނާއި ބޭނުންކުރާ ގޮތުގައި ފައިސާގެ

 

8.    

 އިސްތިސްނާ ،ަމަވެސްއޮތްކަމުގައިވީނ ބަޔާންކޮށްފައި އެގޮތަށް ގައި( ހ)މާއްދާގެ މި

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ވަކިން ތަފާސްހިސާބު ބައިތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ

 

   )ށ(

 ކޮމޯޑިޓީ އިޒްޑްހާމަނަ" ގިންތިކުރާނީ އައިޓަމްތައް ބޭނުންކުރާ އެއްކުރުމުގައި ތަފާސްހިސާބު

 .ެމަތިންނެވ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އާއި "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 

526.

  

 ގިންތިކުރުން އައިޓަމްތައް

 ަތަނުވ "އެފް.އައި.ސީ" މުދަލުގެ އެ އަގުކުރާނީ ތަފާސްހިސާބު މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް

 .އަގުންނެވެ ގެ "އެފް.އެން.ސީ"

 

527.

  

 ވެލިއު ސްޓެޓިސްޓިކަލް

 ސެސްއެ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ އެ ބަލާނީ ދުވަސްކަމަށް އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ

 .ދުވަހެކެވެ ވާކޮށްފައި

 

528.

  

 ވަގުތު ރެކޯޑްކުރާ

 ގަވާއިދާ މި، ްކުރުމަށ ބޭނުން އެމަހެއްގައި ބޭނުންކުރާނީ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ތަފާސްހިސާބު

 .ރޭޓެވެ އެކްސްޗޭންޖް ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

 

529.

  

 ރޭޓް އެކްސްޗޭންޖް

 ަޔާންކޮށްފައިވާބ ގައި 32 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ތްތަކުންހުށައަޅާފަރާ އެދި ތަފާސްހިސާބަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު

 

530.

  

 އެދުން ތަފާސްހިސާބަށް

 ފަރާތަކުން އެ ،ގޮތަކަށް އެދޭ ފަރާތަކުން އެ ގޮތްތަކުގެތެރެއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ތެރޭގައި ުގެދުވަހ 15 މަޢުލޫމާތު އެދިފައިވާ

 

531.

  

 ދޫކުރުން ތަފާސްހިސާބު

 ؛ދިނުން ޒަރީޢާއިން އީމެއިލްގެ

 

   )ހ(

 ؛ުންސްޓޯރކޮށްދިނ މީޑިއާއެއްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ފަދަ ޕެންޑްރައިވް ،ސީޑީ

 

   )ށ(

 .ދިނުން ޕްރިންޓްކޮށްފައި

 

   )ނ(

 އެ ާތުތައްމަޢުލޫމ ސިއްރު ވިޔަފާރީގެ ސްޕޯޓަރެއްގެއެކް އިމްޕޯޓަރެއްގެނުވަތަ އެއްވެސް

 .ެވެނުވާނެއ ހާމަކޮށްގެން ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް އެހެން ފިޔަވައި އިމްޕޯޓަރ

532.

  

 ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު
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 ބައި ނަވާރަވަނަ

 

 ބާބު ފުރަތަމަ

 

 ށްތަކުގައި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގުޅޭ އިދާރީ ކުޑިކްލެއަރކުރުމާއިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދާ 

އި ުރުމުގަޯޓްކރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގައި، ނުވަތަ ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕ

 ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

.533 )ހ(

  

އެކްސްޕޯޓް މުދާ އިމްޕޯޓް 

ގުޅޭ އިދާރީ ޑިކްލެއަރކުރުމާ

 ކުށް

 ލައިގެން ދަށް އަގުހުށަހެޅުން؛ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާ

 

1.    

 ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާއިތުރުވުން؛

 

2.    

 ަސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛ކ

 

3.    

ށް ޖެއަރާއްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، 

އި ުރިންނާމުގެ ކކްލިއަރކުރުމުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ އްޖެއިން ނުވަތަ ރާ ާ މުދާއިމްޕޯޓްކުރ

ކުރާ ލިއަރމުދާ ކް، ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއިމުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި 

ްވެސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައ)އެކެއް( އަހަރު 1ފަހުން 

 ހިމެނޭނެއެވެ.

 

   )ށ(

 ަވުމުގެާހަގފށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކަސްޓަމްސްއަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ

ު ލޫމާތމަޢުއެކަމުގެ ، އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ކުރިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް

ހ( ްދާގެ )ި މާއމ، އެފަރާތެއް ފިނަމައެކަމެއް އިސްލާޙްކޮށް ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 

   )ނ(

ަށް، ކަސްޓަމްސްއަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމ ަށްމުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން  .534

ދަށް އަގެއް ހުށަހެޅުން ކަމުގައި 
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ވުރެ ދަށްކޮށް އަގަށް އެމުދަލުގެ ޞައްޙަގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ހުށަހަޅާ 

ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގެއް ހުށަހެޅުން ކަމުގައި ހުށަހެޅުމަކީ،  ބަޔާންކޮށް އަގު

 ެވެ.ބެލެވޭނެއ

 

 ބެލުން

ންތައް ލިޔު ނިންމުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ދަލުގެ ލިޔުންތައްއިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މު

 .ވެެއެހުށަހެޅުމުން، އެއީ ކަސްޓަމްސްއަށް އެތަކެތި ޑިކްލެއަރކުރީ ކަމަށް ބެލެވޭނ

 

 ރކުރުން ކަމަށް ބެލުންޑިކްލެއަ .535

ްގެ ަސްޓަމްސކެދު މއެ ފަރާތަކާ ،ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 އެވެ.ު އެޅޭނެފިޔަވަޅ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން 95ޤާނޫނުގެ 

 

ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން  .536

 ދަށް އަގު ހުށަހެޅުމުން

 ޖޫރިމަނާކުރުން

 ުވަތަނުގައި ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ތިރީގައި ބަޔާން

ުވުން ާ އިތުރެ މުދއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރ ރާއްޖެއިން

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 

ޑިކްލެއަރކުރި  ކަސްޓަމްސްއަށް .537

ރެ މުދާ އިތުރުވުން ވަރަށްވު

 ކަމަށް ބެލުން

 ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ޑިކްލަރޭޝަނުގައިގުޑްސް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ 

 ަދުޢަދުގެ ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލޢަދަދަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ 

 އެއްވެސް މިންވަރަކަށްޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުހިމެނޭ މުދާ މާއި، އިތުރުވު

 ،ހިމެނުންއި ޝިޕްމަންޓުގަ

 

   )ހ(

ވާ ށްފައިބަޔާންކޮނުވަތަ ލިޔުމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި 

ދަން ބަރު ސައިޒާއި ު އަދިސީރިއަލް ނަންބަރ ނަންބަރު، މުދަލުގެ ބްރޭންޑް، މޮޑެލް

 ،ންާނުވުދިމއި ުގެ އެފަދަ މައުލޫމާތާޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލފަދަ މަޢުލޫމާތާއި 

 

   )ށ(

ުރީ ހމުދާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ 

 ާތްފަރ ރާޯޓްކުއެމުދާ އިމްޕކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށްނަމަ، 

 ްވުރެ،ީ އަގަށޑިކްލެއަރކުރި ޖުމުލަ އެފް.އޯ.ބއިތުރުވި މުދަލަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ، 

 10ަތް %ނިސްބ ލަ އެފް.އޯ.ބީ އަގުގެްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރާ ޖުމކަސް އެމުދަލަށް

 ނަމައެވެ. ބޮޑު އެއަށްވުރެ ނުވަތަ)ދިހައެއް އިންސައްތަ( 

 

 ވަރަށްވުރެ ކުރި ޑިކްލެއަރ .538 )ހ(

 އިތުރުވުމުން މުދާ

 ޖޫރިމަނާކުރުން

 ގައިިރީތ ކުރެވޭނީ ޖޫރިމަނާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިމާއްދާގެ)ހ( ގައި

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

ރާ ބޫލުކުން ޤަމުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއި އިތުރުވިފުރަތަމަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ 

 އިންނެވެ.)ފަނަރަ އިންސައްތަ(  %15ޖުމްލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ 

 

1.    

 ިތުރުވިއމިފަދަ ކުށެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ 

 %25މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ 

2.    
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 އިންނެވެ.)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ(  

 

ުކުރާ ަކުރާރތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ތ ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރުމިފަދަ ކުށެއް 

ީ ެފްއޯބއުމްލަ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖއިތުރުވި  ،ކޮންމެ ފަހަރަކު

 އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.)ފަންސާސް އިންސައްތަ(  %50އަގުގެ 

 

3.    

ިނުން މާތު ދަޢުލޫތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މ

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 

ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން  .539 )ހ(

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް

ުގެ މުދަލބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅި ކަސް

 ައްޙަސޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ޓެރިފް ރޭޓާއި  ކްލެސިފިކޭޝަނާއި

އަށް މުގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީދިމާނުވުކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ޓެރިފް ރޭޓް 

 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު އިތުރުވުން.

 

1.    

 ކުގައިތްތަާލަހފްރައިޓާއި އިންޝުއަރެންސް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަނާޅާ  މުދަލުގެ

ު، ަލާއިރަށް ބކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތލަތްތަކުގައި އެހާނުވަތަ ދަށްކޮށް ހުށަހަޅާ 

 ުން؛ުރެވޤަބޫލުކކަސްޓަމްސްއަށް  އެއީ ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން ކަމަށް

 

2.    

 ން؛ެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުގމުދަލުގެ ސައްޙަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަ

 

3.    

ެ ގައި އލަތެއްާހލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހާާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މި މާއްދ

ާތު ަޢުލޫމއީ ސައްޙަނޫން މއެމައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، 

ަށް ްޓަމްސްއކަސ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކަމަށްދިނުން

ް ުރަހެއްދާ ހޖެނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކަށް މި މާއޤަބޫލުކުރެވިއް

 ނާޅައެވެ.

 

   )ށ(

ާލަތު ިވާ ހނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައ ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  539މިގަވާއިދުގެ 

 ކަންި ތަކުގައމައްސަލަ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޞައްޙަ ނޫންފިޔަވައި، 

 ަން ކުރިއެކ، ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުމަށްފަހު

 ފަރާތާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ.

 

540.

  

ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު 

ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން

 ް؛ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދިނުނ

 

   )ހ(

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛

 

   (ށ)

ފުރަތަމަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ އެކަމެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލަށް 

)ފަނަރަ  %15ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ 

1.    
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 އިންނެވެ.އިންސައްތަ( 

 

 ރިމަނާަ، ޖޫރަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމކަމެއްގައި ދެވަނަ ފަހަމިފަދަ 

ްލަ ޖުމ ކުރާނީ އެކަމެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ

 އިންނެވެ.)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ(   %25އެފްއޯބީ އަގުގެ 

 

2.    

ަ، ޖެ ނަމެހިއްކަމެއްގައި ދެފަހަރަށް ވުރެ ގިނަފަހަރު ޖޫރިމަނާކުރަން ޖމިފަދަ 

ން މްސްއިސްޓައެކަމެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލަށް ކަ ،ާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކުތަކުރ

ން އި)ފަންސާސް އިންސައްތަ(  %50ޤަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ 

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 

3.    

ށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮ ވަނަ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  539މިގަވާއިދުގެ 

ަޅާ ުށަހހައްސަލަ ޖެހުނު ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ާލަތުގައި، އެ މހ

 ިޔަވަޅުފީން ފަރާތް ނުވަތަ ޑިކްލަރެންޓާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތ

 އެޅޭނެއެވެ.

 

ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ޓެރިފް  .541 )ހ(

 ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުންރޭޓް 

 ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

ަނަ ވ 04ުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ގ ފާހަގަކުރެވޭމައްސަލަ 

 03ތަމަ ފުރަ ފިޔަވަޅު އަޅާފަހަރަކު ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދިއުން؛ މިގޮތުން 

ރު ވަނަ ފަހަރު ލިޔުމުން އިންޒާހަތަރުފަހަރު ނަސޭހަތް ދެވޭނެއެވެ. 

ުފިޔާއިން ރ )ދިހަހާސް( -/10,000ވަނަ ފަހަރު ފަސްދެވޭނެއެވެ. އަދި 

 ރެވޭނެއެވެ.ކު ޖޫރިމަނާ

 

1.    

ެމަތީން ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ް ގުޑްސ ރެވޭޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ފާހަގަކު

ވާ ށްފައިންކޮޑިކްލަރޭޝަނުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާނީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ

 ުތީބުންނެވެ.ގޮތުގެ މަތިން އެ ތަރ

 

2.    

މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވުނީ އެއްފަހަރާ ހުށަހަޅާފައިހުރި ގިނަ ގުޑްސް 

 ނީ ވަކިބަލާ ކޮންމެ ޑިކްލަރޭޝަނެއްވެސް، ވެސްޑިކްލަރޭޝަންތަކަކުން ކަމުގައިވީނަމަ

 މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

   )ށ(

ަނަ ފަހަރާއި ވ 8ވަނަ ފަހަރާއި  4ާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅ ފާހަގަކުރެވޭމިސާލު: މައްސަލަ 

ވަނަ  20ފަހު ށްއެއަ ދެވޭނެއެވެ.އިންޒާރު  ފަހަރުވަނަ  16 ނަސޭހަތް ދެވޭނެއެވެ. ފަހަރުވަނަ  12

 ެ.ފަހަރު ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މި ބޮޅު އަލުން ފެށޭނެއެވ

 

 

ކަމުގައި ބަލާނީ އެ ކުށެއް ކުރި ތާރީޚުން މިގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުށް ތަކުރާރުކުރުން  542. ށް ތަކުރާރު ކުރުން ކަމުގައި ކު
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 )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުށެއް އަލުން ކޮށްފިނަމައެވެ. 2ފެށިގެން މީލާދީ ގޮތުން 

ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  539މީގެ ތެރޭގައި މިގަވާއިދުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 

 ބެލުން  

ން ުޅޭގޮތުލާ ގރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަ

ކުން ލިޔުމަ ވެސްއެއް އެކު ހުށަހަޅާފައިވާއި އެއާކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަނާ

ވާ ައިަޔާންކޮށްފި ބއެމުދަލުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު އެނގެން ހުރިނަމަ، ތިރީގައ

 ެ.ވާނެއެވިސްނާއެލިޔުމުގައި ހިމެނުނު މުދާ އިސްތ، ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއިން ކުށްތަކުގައި

 

.543 (ހ)

  

ޖޫރިމަނާކުރުމުން 

 އިސްތިސްނާވުން

 ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރކުރި ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުން؛

 

1.    

 ކަސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛

 

2.    

 ެނޭހިމ ގައިޝިޕްމަންޓު މުދަލާއި ހިމެނޭ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް

ޅިގެން ބަދަލުތަކާ ގު އަންނަ ޓެރިފްރޭޓަށް ނުވަތަ ކްލެސިފިކޭޝަނަށް މުދަލުގެ

 ންެޅުމުޅު އފިޔަވަލަތުގައި، އުޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވާ ހާޑި

 ސްނާ ކުރެވޭނެއެވެ.އަންނަނިވި މުދާ އިސްތި

 

   (ށ)

ށް ޗަކަމުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ދެނެގަނެވޭފަދަ އެއް މުދާ ބަލައިގެން އެ

 ނުވުން.

 

1.    

ން. ކަށްވުްޗަމުދަލަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ދެގޮތަކަށް ކްލެސިފައި ކުރެވިދާނެ އެއ

ި ގައިރީތމިގޮތަށް ކްލެސިފައި ކުރެވޭ ތަކެތި ބެލުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު 

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

 

2.    

ި ުގައކްލެސިފައި ކުރެވޭ މުދަލުގެ އެސެންޝަލް ކެރެކްޓަރ ދެނެގަތުމ

 ދަތިތަކެއް ހުންނަ ތަކެތި.

 

     )ހ(

ތަ ނުވަ މާތުމުދާ ކްލެސިފައި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫ

މާތު ުލޫްވާ މަޢއެމުދަލެއް ކްލެސިފައި ކުރުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުނ

 ޝަންފުރިހަމައަށް ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭ

 ދެގޮތަކަށް ނިންމެން ހުންނަ ތަކެތި.

 

     )ށ(

 ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ ނަންބަރުގައި  3ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  539މި ގަވާއިދުގެ 

ީފައިވާ މުދަލާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑިއުޓީ މާފުކޮށްދހާލަތުގައި ފިޔަވައި، 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިއުޓީ ދައްކަންނުޖެހޭ 

   )ނ(
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މުދަލާއި، ޝިޕްސްޓޯރގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ މައްސަލަތައް 

 މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 

 ްފައިވާބަޔާންކޮށވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  533މިގަވާއިދުގެ 

ް ަލަތައމުދަލުގެ މައްސހައުސްއަށް ގެންނަ ބޮންޑެޑްވެއަރހާލަތުގައި ފިޔަވައި، 

 މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 

   )ރ(

ިން، ުގެ ކުރަވުމްޓަމްސްއަށް ފާހަގމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކަސ

ަ ށް ނުވަތމުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަ ަށް ނުވަތަ އެފަރާތއިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ  އެ

 ޅައިހުށަހަ ްއަށްކަސްޓަމްސ އެކަމުގެ ތަފްސީލު، އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ޑިކްލަރެންޓަށް

 ެުމުން އނާކުރރިމަޖޫމިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ފިނަމައެކަމެއް އިސްލާޙްކޮށް

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ފަރާތް 

 

   )ބ(

ހަމަ ތް ހިތްފަރާ މެދު އެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވުނުެ ދަށުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާއަކާމި ގަވާއިދުގ

އެ ، ަތަށާއިެ ބާވނުޖެހިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައިގ

ަށްފަހު ތްކުރުމިޢާޔަރއި، އެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާ

ޓީގެ ހޭ ކޮމިަމާބެއެމައްސަލައިގައި ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކ

 ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

ޖޫރިމަނާގެ މައްސަލަ  .545

ރ ޖެނެރަލް އޮފް ކޮމިޝަނަ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުން

ަ ް ނުވަތެކުރަނރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރ ،މުދަލަކީ ޮށްހުރިކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ނުކ

ްޗަށް ގެ މައސިއްރުން ބޭރުކުރަން އުޅުނު މުދާ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްރާއްޖެއިން 

ރަން ެތެރެކުއމުދާ ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އީ އެބިނާކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

ަނަ ވ 537ުގެ ގަވާއިދމި ް ކަމަށް ބެލުމަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނމުދާ ނުވަތަ ސިއްރުން އުޅުން 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މާއްދާ

 

ސިއްރުން މުދާ އެތެރެކުރަން  .546

އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވިދާނެ 

 ޙާލަތްތައް

 އުނިކުރެވިފައި

 

547.

  

ް ދިމާނުވުމާއި ނކްލެސިފިކޭޝަ

މުދާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް 

 ދިމާނުނުވުން

.548 އުނިކުރެވިފައި

  

ް ދިމާނުވުމާއި ކްލެސިފިކޭޝަނ

މުދާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް 

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭދިމާނުނުވުމުން 

 އުސޫލު

 އުނިކުރެވިފައި

 

549.  
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 ުބާބ ދެވަނަ

 

 އަދަބުޭގެ އ ކުށްކުށާއި އެހެނިހެން

 

 ޭކުރެވ ޖޫރިމަނާ ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ެކަސްޓަމްސްގ

 ގައި (ރ) މާއްދާގެ މި ،ފަހަރަކު ކޮންމެ ތަކުރާރުކުރާ އެކުށް ،މައްސަލަތަކުގައި

 .އެވެއިތުރުކުރެވޭނެ %50 ފަހަރަކު އަދަދަށް ތާވަލުގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

.550 )ހ(

  

 ކުށްކުށުގައި އެހެނިހެން

 ގޮތުގެ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

 ތަފުސީލު

 ިމަނާކުރިޖޫރ ،ބަލާނީ ކަމުގައި ތަކުރާރުކުރުން ކުށް ބޭނުމަށްޓަކައި މާއްދާގެ މި

 އެކުށެއް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު (އެކެއް) 1 ގޮތުން މީލާދީ ފެށިގެން ތާރީޚުން

 .ކޮށްފިނަމައެވެ އަލުން

 

   )ށ(

 ހަރަށްފަ (ތިނެއް) 3 އެއްކުށެއް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު (އެކެއް) 1 މިލާދީ

 ގެންދާ ދެމުންް އެފަރާތަކަށ މުއްދަތަށް މަސްދުވަހުގެ (ހައެއް) 6 ،ކޮށްފިނަމަ ތަކުރާރު

 .ކަނޑާލެވޭނެއެވެ މެދު ޚިދުމަތް

 

   )ނ(

 ޭކުރެވ ޖޫރިމަނާ ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ިރީގައިތ އަދަދުތައް ކުރެވޭނެ ާޖޫރިމަނ ފަރާތް ކުށްކުރި އެ ،މައްސަލަތަކުގައި

 .ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީއެވެ

 

   )ރ(

    ކުށް އަދަދު ކުރެވޭނެ ޖޫރިމަނާ

 ކަސްޓަމްސްއިން މުދަލެއްގައި ޓްރާންސިޓް .1 ރުފިޔާ 50,000

 ކެނޑުމުގެ ކަސްޓަސްއިން ސިލެއް ޖަހާފައިވާ

 ކެނޑުން އެސިލު ނުވަތަ ހަލާކުކުރުން ކުރިން

 އެއްޗެއް ްދުކޮށްފައިހުރިބަނ މުދާ އެ ނުވަތަ

 ހަލާކުކުރުން ގޮތަކަށް އެއްވެސް

    

 ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން .2 ރުފިޔާ  10,000

 އޭޖެންޓް ހުށަހަޅާ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ

 ިޝިޕްމަންޓުގައ ތަކެތި ނުހިމެނޭ މެނިފެސްޓުގައި

 ހުރުން
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 ކަސްޓަމްސްގެ ،ްދުތަކަށްސަރަޙައ ކަސްޓަމްސްގެ .3 ރުފިޔާ  5,000

 އަދި އުޅަނދުފަހަރު މީހުންނާއި ހުއްދަނެތި

 ވަނުން ތަކެތި ވެހިކަލްފަދަ

    

 ކަސްޓަމްސްގެ ،ނެތި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ .4 ރުފިޔާ  25,000

 އުޅަނދުފަހަރަށް އޮންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ

 .އައިސްވުން ގޮސް

    

 އުޅަނދަކަށް އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް .5 ރުފިޔާ  35,000

 ނުވަތަ ކުރިން އެރުމުގެ ކަސްޓަމްސްއިން

 އަރައި ދިނުމުގެކުރިން ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް

 ބޭލުން އަރުވައި މުދާ ފޭބުމާއި

    

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން .6 ރުފިޔާ  10,000

 އަންނަތާ ބަނދަރަށް ،އުޅަނދުފަހަރު

 ިގަޑިއިރުގެތެރޭގައ  12ގިނަވެގެން

 ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް ކަސްޓަމްސްއިން

 ނުހޯދުން

    

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން .7 ރުފިޔާ  25,000

 އައިސް ބަނދަރަކަށް ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރު

  ނޭންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

    

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މިމާއްދާގެ ރުފިޔާ  5,000

 ނެތި ްޓަކުއޭޖެނ ފިޔަވައި ޙާލަތްތައް

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް

 ފެށިގެން ވަގުތުން ދޭ ކްލިއަރެންސް

)ސާޅީސް އަށެއް(  48

 އޭޖެންޓަކު ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި

 .ހަމަނުޖެއްސުން

 

    .8 )ހ(
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 ކަނޑުމަގުން ނެތި އޭޖެންޓަކު ރުފިޔާ  5,000

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރާއްޖެއަންނަ

 އިންވާރޑް ުފަހަރަށްއުޅަނދ

 ފެށިގެން ވަގުތުން ދޭ ކްލިއަރެންސް

 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި)ހަތްދިހަ ދޭއް(  72

 .ހަމަނުޖެއްސުން އޭޖެންޓަކު

 

     )ށ(

 ފަރާތް ހަވާލުވެފައިވާ އޭޖެންޓްކަމާ އުޅަނދެއްގެ .9 ރުފިޔާ  5,000

 48 ގިނަވެގެން ވަކިކުރާތާ އޭޖެންޓް

 .ހަމަނުޖެއްސުން އޭޖެންޓަކު ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި

 

   

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް .10 ރުފިޔާ  25,000

 ކަސްޓަމްސްގެ ދިނުމުގެކުރިން ކްލިއަރެންސް

 ،ްކީވޯލ ،ފާލަން މަގަތު ،އުޅަނދެއް އެ ހުއްދަނެތި

 ތަކެއްޗާއި ފަދަ ބަނޑުފަހަރު އަދި ބޯޓުފަހަރާއި

 ުރުންއެލޯންގސައިޑްކ ކައިރިކޮށް ތަންތަނަށް

   

 އުޅަނދެއް ،ނުހޯދައި ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް .11 ރުފިޔާ  50,000

 ރާއްޖޭގެ ދިއުމާއި ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން

 ބޭރުވުން ސަރަޙައްދުން

   

 އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން .12 ރުފިޔާ  30,000

 ބަނދަރުތައް ރަސްމީ ހުއްދަނެތި ކަސްޓަމްސްގެ

 ދިއުން ތަންތަނަށްއެހެން ފިޔަވައި

   

 އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ .13 ރުފިޔާ  30,000

 އުޅަނދު އެ ،އުޅަނދު ހުއްދަދެވޭ ދިއުމުގެ

 އެހެން ފިޔަވައި ތަން ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ

ެ އ ހުއްދަނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ދިއުމާއި ތަންތަނަށް

 ބޭލުންއަރުވައި މުދާ ފޭބުމާއި އަރާ އުޅަނދަށް

 

   

 އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ .14 ރުފިޔާ  25,000

 އުޅަނދަކާ ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ

 ހުއްދަދީފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ކައިރިކުރުމަށް

 އެ ،އުޅަނދެއް އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދެއް

 އުޅަނދަކަށް އެފަދަ ކައިރިކުރުމާއި އުޅަނދަކާއި
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 މީހުން ބޭލުމާއި އަރުވައި ެއްއެއްޗ އެއްވެސް

  ފޭބުން އަރައި

 

 އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން .15 ރުފިޔާ  35,000

 އިންރާއްޖެ ،ތެޔޮ ބަންކަރު ދޫކުރެވޭ އެޅުމަށްޓަކައި

 ންއެހެ ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް

 ރާއްޖޭގައި އެޅުމާއި އުޅަނދުފަހަރަށް

 .ދޫކުރުން ުމަށްބޭނުންކުރ

 

   

 އެތެޔޮ ،އުޅަނދަކުން އަޅައިދެވޭ ތެޔޮ ބަންކަރު .16 ރުފިޔާ  35,000

 ،އެޅުމާއި އުޅަނދަކަށް އެއްވެސް އެހެން

 .ދޫކުރުން ބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި

   

 ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް .17 ރުފިޔާ  35,000

 .ުޅުންގެންގ ފަތުރުވެރިން އުޅަނދެއްގައި

 

   

 އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން .18 ރުފިޔާ  15,000

 ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ކުރޫ ،ގެންނަ ފަޅުވެރިން

 އިފިޔަވަ ބަނދަރުތައް ރަސްމީ ތަކެތި ހިމަނާފައިވާ

 .ބޭލުން ތަނަކަށް އެހެން

 

   

 ޚިދުމަތްހޯދާ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ .19 ރުފިޔާ  20,000

 މަޢުލޫމާތުތަކަށް ލިޔުންތަކާއި ާތްތަކުގެފަރ

 ްދަހުއ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ރައްކާތެރިނުވުމާއި

 އެހެން މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކާއި އެފަދަ ނެތި

 .ހާމަކުރުން ފަރާތަކަށް

 

   

 ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު .20 ރުފިޔާ  20,000

 ާތެއްމަޢުލޫމ ނުވަތަ ލިޔުމެއް ކަނޑައަޅާ

 ނެމަގުފަހިވާ ކަމަކަށް އެފަދަ އަދި ،ހާމަކުރުމާއި

 .ޢަމަލުކުރުން ގޮތަށް

 

   

 މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސާއެކު .21 ރުފިޔާ  30,000

ް މަސައްކަތ އޮޅުވާލަން ކަނޑައެޅިގެން އޭޖެންޓުން

 .ކުރުން
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 ައިމުޢާމަލާތްތަކުގ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސާއެކު .22 ރުފިޔާ  30,000

 ކަސްޓަމްސްގެ އޮޅުވާލުމަށް ކަނޑައެޅިގެން

 ލަފާ އޭޖެންޓުން ފަރާތަކަށް ހޯދާ ޚިދުމަތް

 .ދިނުން

 

   

 ފަރާތްތަކާއި ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ .23 ރުފިޔާ  10,000

 ނޭދެވޭ ގުޅުމަށް އޮންނަ ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ

 .ކުރުން އޭޖެންޓުން ޢަމަލެއް ފޯރާފަދަ އަސަރެއް

 

   

 ނެތި ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން .24 ރުފިޔާ  500

 .އައިސްވުން ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް

   

 މީހަކަށް އެރުމަށް ފަހަރަށް އުޅަނދު .25 ރުފިޔާ  10,000

ު މީހަކ އެހެން ނޫން އެމީހާ ،ފާސް ދޫކުރެވިފައިވާ

 .ބޭނުންކުރުން

    

 ުގެދަށުގައިވާއޭޖެންޓްކަމ ބޭނުންކޮށްގެން ފާސް .26 ރުފިޔާ  10,000

 ްއުޅަނދުފަހަރަށ އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު

 .އައިސްވުން ގޮސް

    

 މަސައްކަތްކުރާ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ .27 ރުފިޔާ  5,000

 ޓީޑިއު ،ގަތުމާއި ތަކެތި ތަނުން އެ ،މުވައްޒަފެއް

 އިއެތެރެކުރުމާ  ތަކެތި ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ

 .އުޅުން ކުރަންއެތެރެ ތަކެތި އެފަދަ

    

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން .28 ރުފިޔާ  5,000

 އެހެން ފިޔަވައި ކުރޫން ނުވަތަ ފަސިންޖަރުން

 .ންވިއްކު ތަކެތި ފިހާރައިން ހިލޭ ޑިއުޓީ މީހަކަށް

    

 ުގެޚިލާފުވުމ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ށްޓަކައިހުށަހެޅުމަ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ އެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު އްސަލަތައްމަ

 .ފޮނުވޭނެއެވެ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ

 

   )ބ(
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 ުޅަނދުއ ދޫކުރެވޭ މުދަލެއް އެ، މުދަލެއް ދޫކުރެވޭ ގޮތުގައި ޝިޕްސްޓޯރގެ

 ުވެރިންފަޅ ެއުޅަނދުގ އެ ނުވަތަ ،ގެންދިއުމާއި ތަނަކަށް އެހެން ފިޔަވައި

 ؛ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުން އެހެންފަރާތަކަށް ފިޔަވައި

 

1.    

 މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ަމްސްގެކަސްޓ ނުވަތަ ،ކުރިން ދޫކޮށްލުމުގެ ދަށުން ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ހުއްދަ ެގެންދިއުމުގ ށްބޭރަ ސަރަޙައްދަކުން ކަސްޓަމްސްގެ ނެތި ހުއްދައެއް

 ؛ދިނުން ފަރާތުން ހިންގާ ބަނދަރު

 

2.    

 މުދަލަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ؛ގެއްލުންދިނުން ފަރާތުން ހިންގާ ބަނދަރު

 

3.    

 ންޓްގެޓްރާންސްޝިޕްމަ ،ފިޔަވައި މުދާ އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

  ،ނުވާއިރުފޮ ޤައުމަކަށް އެހެން މުދަލެއް ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ައިގޮތުގ

 ދާފައިވާއުފައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލަކީ އެ ލިޔުމެއްގައި މުދަލާބެހޭ އެ

 ނުވިފޮ މުދާ ނުވަތަ ،ބަދަލުކުރުން ލިޔުން އެނގޭނެގޮތަށް މުދަލެއްކަން

 ؛ުރުންބަދަލުކ މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ލިބެންވީ މުދާ ފަރާތާއި

 

4.    

 ްސްގެކަސްޓަމ ބަނދަރުތަކުގައި ރަސްމީ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 އަދި ފަހަރުއުޅަނދު މީހުންނާއި ތަންތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުކަމަށް

 ަންތަންއެތ ހުއްދަނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ،ވަދެނުކުތުމަށް ވެހިކަލްފަދަތަކެތި

 ؛ނުންދި ހުއްދަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ

 

5.    

 ޮންނައ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ނެތި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ބޭލުން އަރުވައި ތަކެތި އުޅަނދުފަހަރަށް

 

6.    

 މުދާ ރިންކު އެރުމުގެ ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދަކަށް އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ؛ބޭލުން އަރުވައި

 

7.    

 ؛އައުން ރާއަނބު ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ެކެއްޗ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

8.    

  ައްޓަންޖެހޭބަލަހ ރައްކާކޮށް ގުޅިގެން މުޢާމަލާތަކާ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 ؛ހަލާކުކޮށްލުން ނުވަތަ ނެތިކޮށްލުން ނުވަތަ ނުދެއްކުން ލިޔުން

 

9.    

 ްނަޮނއ ހުއްދަ ނުވަތަ ރިސޯޓްތަކަށް އެކި ވެއަރހައުސްތަކުން ބޮންޑެޑް

 ާވަތްތައްބ އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް

 ؛ގެންދިއުން ތަނަކަށް އެހެން ފިޔަވައި ތަން ގެންދަންޖެހޭ

10    



278 

 

 

 ްނައޮނ ހުއްދަ ނުވަތަ ރިސޯޓްތަކަށް އެކި ވެއަރހައުސްތަކުން ބޮންޑެޑް

 ާވަތްތައްބ އެކުލެވޭ ސްއޫރުމަ އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް

 ؛ިއްކުންވ ނުވަތަ ދިނުން ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 

11    

 ބޮންޑެޑް ފަރާތުން އެ ފަރާތުންނާއި ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ިވާކަނޑައަޅާފައ ވަދެނިކުމެވުމަށް ސަރަޙައްދަށް ހިންގާ ވެއަރހައުސް

 ޤާނޫނާއި އްބާވަތްތަ އެކުލެވޭ އޫރުމަސް ރުމަހާއިއޫ ބަނގުރަލާއި މުވައްޒަފަކު

 ؛ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުން ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ

 

12    

 ަށްފާސްކުރުމ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 ނުވަތަ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެދެފި ބޭނުންވެގެން

 ؛ުންނުދެއްކ ލިޔުމެއް ނުވަތަ މީހެއް ނުވަތަ ުރި އެއްޗެއްއުޅަނދުގައިހ

  

13    

 ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 ؛ކުންނުދެއް ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އެދެފި ދެއްކުމަށް ބޭނުންވެގެން

 

14    

 ްޖެއިންރާއ މުދާ ސިއްރުން ނުވަތަ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް މުދާ ސިއްރުން

 ؛ބޭރުކުރުން

 

15    

 ތަކެތި ތަނުވަ އެތެރެކުރުން ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ؛ބޭރުކުރުން

 

16    

 ؛ނައުންގެ ބަދަލު ލިޔުމަށް އޮޅުވާލުމާއި ލިޔުން ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

17    

 ްއިންކަސްޓަމްސ ަށްހޯދުމ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ތިންވަނަ

 ؛ނުދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެމަޢުލޫމާތެއް އެދުމުން ލިޔުމަކުން

 

18    

 ހަމަގޮތުގައިނަ ނުވަތަ ދީގެން މަޢުލޫމާތު ނޫން ޞައްޙަ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ދޮގު

 ުވަތަނ ޝާމިލްނުވާ މައްސަލަތަކުގައި ،އުޅުމާއި ހޯދަން އިނާމު ފައިސާގެ

 ިފަދަމ ،އުޅުމާއި ދޭން އިނާމު ފައިސާގެ ަށްމުވައްޒަފުންނ ބައިވެރިނުވާ

 .ދިނުން އިނާމު ފައިސާގެ މުވައްޒަފުންނަށް

 

19    

 ވުމުގެ ލާފުޚި ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ މާއްދާގައި މި

 އެޅުމަށް ޅުފިޔަވަ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްސަލައަކާމެދު

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް ާމިމާއްދ

 

   )ޅ(
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 ބައި ވިހިވަނަ

 ޖަދުވަލުތައް

 

 

 

 ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ްތަންތަނ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި   (ހ)

 .މިވަނީއެވެ

 

 އެންކަރޭޖް ބަނދަރުގެ އެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި މާލޭގެ .1 

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ހިތަދޫ އައްޑުއަތޮޅު .2 

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ .3 

 ގައި (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 6 ދުގެގަވާއި މި ،ހިމެނޭ އެއަރޕޯޓުގައި އިންޓަރނޭޝަލް ނާޞިރު އިބްރާހީމް އޮންނަ ހުޅުލޭގައި .4

   ތަންތަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ގައި (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގަވާއިދުގެ މި ،ހިމެނޭ އެއަރޕޯޓުގައި އިންޓަރނޭޝަލް ގަން އޮންނަ ގަމުގައި އައްޑުއަތޮޅު .5 

  ތަންތަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ބަނދަރުތަކުގެ އެ ބަނދަރުތަކާއި ހަދާފައިވާ ތިލަފުށީގައި.ކ ަށްބަނދަރުކުރުމ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން .6

  އެންކަރޭޖް

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ވެއަރހަސްތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ .7

 

 ޝާއިޢު ެޓުގައިގެޒ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ތަންތަން ކަނޑައެޅޭ ގޮތުގައި ބަނދަރުގެ ރަސްމީ އެކިދުވަސްވަރަށް އިތުރުންވެސް މީގެ  (ށ)

 .ެވެކުރެވޭނެއ

 

 

 

 

 

 ބަނދަރުތައް ެދެވޭނ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން  (ހ)

 އެންކަރޭޖް ބަނދަރުގެ އެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި މާލޭގެ .1

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ހިތަދޫ އައްޑުއަތޮޅު .2

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނުބުރީ ީތިލަދުންމަތ .3

 (އުޅަނދުފަހަރަށް ޓޫރިސްޓު ހަމައެކަނި) ބަނދަރު ޔޮޓް އުލިގަމުގެ  އުތުރުބުރީ ތިލަދުންމަތީ .4

 

 ބަނދަރުތައް ނެދެވޭ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން  (ށ)

   އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަލް ނާޞިރު އިބްރާހީމް އޮންނަ ހުޅުލޭގައި .1

 އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަލް ގަން އޮންނަ ގަމުގައި އައްޑުއަތޮޅު .2

2ޖަދުވަލު   

1 ޖަދުވަލު  
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 މަޢުލޫމާތު ށްފައިވާބަޔާންކޮ ތިރީގައި ލިސްޓުގައި ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 

 މަޢުލޫމާތު ބެހޭ އުޅަނދާ  (ހ)

 ނަން އުޅަނދުގެ .1

ު ރަޖިސްޓަރީ އުޅަނދުގެ .2  ނަންބަރު

 ޤައުމު ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ އުޅަނދު .3

 ބަނދަރު ފުރި އެންމެފަހުން އުޅަނދު .4

 ބަނދަރު އައި އުޅަނދު .5

 ނަން ބަނދަރުގެ ފުރާ އުޅަނދު .6

 ގަޑި އެންކަރކުރި .7

 ނަން ވެރިފަރާތުގެ އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އޭޖެންޓް .8

 އަދަދު މީހުންގެ އޮފްވި ސައިން އަދި އޮން ސައިން .9

 ތާރީޚު އައި ޅަނދުއު .10

 ތާރީޚު ފުރާ އުޅަނދު .11

 

 މަޢުލޫމާތު ފަސިންޖަރުންގެ ފަޅުވެރިންނާއި  (ށ)

 ނަން ފުރިހަމަ .1

 މަޤާމު .2

 ނިސްބަތް ޤައުމީ .3

 

 

 

 ބަނދަރުތައް ކަނޑުގެ ރަސްމީ  (ހ)

 އެންކަރޭޖް ބަނދަރުގެ އެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި މާލޭގެ .1

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ޫހިތަދ އައްޑުއަތޮޅު .2

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ .3

 

 ބަނދަރުތައް ވައިގެ ރަސްމީ  (ށ)

   އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަލް ނާޞިރު އިބްރާހީމް އޮންނަ ހުޅުލޭގައި .1

  އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަލް ގަން އޮންނަ ގަމުގައި އައްޑުއަތޮޅު .2

 

3ޖަދުވަލު   

4 ޖަދުވަލު   
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 ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓް .4

 ތާރީޚު ދޫކުރި ޕާސްޕޯޓް .5

 ތާރީޚު ހަމަވާ މުއްދަތު ޕާސްޕޯޓުގެ .6

 ތާރީޚު އުފަން .7

 އަދަދު ފަސިންޖަރުންގެ ވެރިންނާއިފަޅު ރާއްޖޭގެ .8

 އަދަދު ފަސިންޖަރުންގެ ފަޅުވެރިންނާއި ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން .9

 ސީލް ސޮޔާއި މާސްޓަރުގެ ލިސްޓުގައި ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން .10

 .އޮންނަންވާނެއެވެ
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: ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް / ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް 5 ޖަދުވަލު   
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: ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނ6ް ޖަދުވަލު  
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މަށް އެދޭ ފޯމް: އުޅަނދު ޗެކްކުރ7ު ޖަދުވަލު  
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: ވެސެލް އެރައިވަލް އިންފޮމޭޝަން ފޯމު 8ު ޖަދުވަލ  
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: ކުރޫ ޑިކްލަރޭޝަން 9 ޖަދުވަލު  
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General Specifications 

 

Design 

• Designer:  

• Builder:  

• Launched:  

• Delivered:  

• Commissioned:  

• Hull Number:  

• Call Letters:  

• Home Port:  

• Length (LOA):  

• Breadth (moulded):  

• Draft, Maximum:  

• Hull:  

• Displacement:  

• Gross Tonnage:  

• Net Tonnage:  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Speed & Endurance 

• Cruising Speed:  

• Range:  

• Endurance:  

• Endurance Constraint:  

____________________________________________________________________ ____________________________ 

 

Scientific Laboratory Facilities 

• Photographic/Oceanographic/Chemistry Lab:   

• Scientific Study Lab:  

• Plankton Lab:  

• Biological Lab:  

• Electronics Lab:  

• Stern:  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Food Service Seating 

• Officer's Mess:  

• Crew's Mess:  

Berthing 

• Single staterooms:  

• Double staterooms:  

• Three bunk rooms:  

• Total bunks:  

Medical Facilities 

• Emergency and first-aid equipment aboard, administered by designated vessel personnel.  

________________________________________________________________________________________________  

 

: އުޅަނދުގެ ކުރެހުމާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނ10ާ ޖަދުވަލު  
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Complement 

• Civilian Officers:   

• Commissioned Officers:   

• Licensed Engineers:  

• Crew: 1 

• Scientists:  

________________________________________________________________________________________________  
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: ޖެނެރަލް ޑިކްލަރޭޝަނ11ްު ޖަދުވަލ  
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ނިހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި : ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހ12ެ ޖަދުވަލު

 ބޭލުމަށް އެދޭ ފޯމު 
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300 

 

: އެޕްލިކޭޝަން ފޮރ އިންޓަރ އެޓޮލް ޓްރެވެލިންގ ޕަރމިޓް 13 ޖަދުވަލު  



301 

 

: ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ބޭރުކުރާ މުދަލުގެ އިންޥަރޑް 14 ޖަދުވަލު

 އަދި އައުޓްވަރޑް މެނިފެސްޓް އިސްލާހުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 
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: ވައިގެ މަގުން އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ބޭރުކުރާ މުދަލުގެ އިންވަރޑް 15ު ލޖަދުވަ

 އަދި އައުޓްވަރޑް މެނިފެސްޓް އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ 
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: ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ އިންވަރޑް އަދި 16 ޖަދުވަލު

 އައުޓްވަރޑް މެނިފެސްޓް އިސްލާހުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް  
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ޝަން ފޯމްވެލުއޭ-: ޕްރ17ީޖަދުވަލު   
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: އެޑިޝަނަލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ފޯރ މެރިން 18 ޖަދުވަލު

 ވެސެލްސް ފޯމު
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: ކްރޫ އެންޑް ޕެސެންޖަރ ވެލުއޭޝަން ފޯމް 19 ޖަދުވަލު  
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: އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް މުދާދޫކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 20 ޖަދުވަލު  
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: ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ 21 ޖަދުވަލު

ްދައަށް އެދޭ ފޯމްހުއ  



311 

 

: ބޮންޑް ކީޕަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 22 ަލުޖަދުވ  
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: ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމ23ްު ޖަދުވަލ  
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314 

 

: ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރިކަން އަންގާ 24 ޖަދުވަލު

 ލިޔުން 
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އަންގާ ޗިޓް  : ހާޒިރުވުމަށ25ްު ޖަދުވަލ  



316 
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: ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 26 ޖަދުވަލު  
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: ކަސްޓަމްސް މެދުވެރިންގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމ27ްު ޖަދުވަލ  



320 
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: އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް 28 ޖަދުވަލު

 އެދޭ ފޯމް
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ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް : ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުނ29ް ޖަދުވަލު  
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: އިމްޕޯޓަރ / އެކްސްޕޯޓަރ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 30 ޖަދުވަލު  
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: ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ 31 ޖަދުވަލު

 ފޯމް
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: ތަފާސްހިސާބަށް އެދޭ ފޯމ32ް ޖަދުވަލު  
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ޖޫރިމަނާ  : ޑިކްލެއަރކުރި ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުމުނ33ް ޖަދުވަލު

 ކުރިކަމުގެ ލިޔުން
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: މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއަށް 34 ޖަދުވަލު

 އިމްޕޯޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
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: މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން 35 ޖަދުވަލު

 އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް
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 ތަފުސީލު ގޮތުގެ ާނެނަގ ފީ ތަކެއްޗަށް އިންދޫކުރާ ކަސްޓަމްސް ުންތަކަށްބޭނ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި

 

 ތަފުސީލު ޚިދުމަތުގެ ފީ

 ސެޓްފިކެޓް ޕީ.އެސް.ޖީ .1 ރުފިޔާ  200

 ސެޓްފިކެޓް ސަޕްޓާ. 2 ރުފިޔާ  200

 ސެޓްފިކެޓް ސަފްޓާ .3 ރުފިޔާ  200

 ޓްސެޓްފިކެ ޝޯޓްލޭންޑް. 4 ރުފިޔާ  100

 ސެޓްފިކެޓް ޑެމޭޖްލޭންޑް. 5 ރުފިޔާ  100

 އޮރިޖިން އޮފް ސެޓްފިކެޓް. 6 ރުފިޔާ  200

 (ގަނޑަކަށްީ )ފ ނަގާ ކުރުމަށް ޕްރިންޓް ފޯމު. 7 ރުފިޔާ  1

 (ފޯމަށް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސްް )ޗާޖ ޕްރޮސެސިންގ. 8 ރުފިޔާ  12

 (އައިޓަމަކަށް ކޮންމެ މުގެފޯ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް) ޗާޖް ޕްރޮސެސިންގ. 9 ރުފިޔާ  1

 ުގެފަތުރުވެރިކަމ ކުޑަ، މީޓަރަށްވުރެ( ފަނަރަ) 15 ރާއްޖެއަންނަ ކަނޑުމަގުން ރުފިޔާ  250

 ފީ ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް

 .10 )ހ(

 ްނަާއްޖެއަނރ ކަނޑުމަގުން ައިފިޔަވ އުޅަނދުފަހަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ( ހ) މިނަންބަރުގެ ރުފިޔާ  1,000

 ފީ ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް

  )ށ(

މަށް މުދާ ބޭލު ްތަނަށްރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދާ ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަނ. 11

 .ށް ފީ ނަގާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެއުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަ

  )ހ( (ުރަކަށްދަތ) ސަރަހައްދު އެސް.ޓީ.އެސް/  އެންކަރ އައުޓަރ ތިލަފުށި.ކ/  ތިލަފުށި.ކ ރުފިޔާ  25,000.00

  )ށ( ދަތުރަކަށް) ފުނަދޫ.ކ ()ށ( ރުފިޔާ  50,000.00

  )ނ( (ދަތުރަކަށް) އެންކަރ އައުޓަރ ހުޅުލެ.ކ/  ހުޅުލެ.ކ ރުފިޔާ  50,000.00

  )ރ( (ދަތުރަކަށް) އެންކަރ އައުޓަރ ހުޅުމާލެ.ކ/  ހުޅުމާލެ.ކ ރުފިޔާ  50,000.00

ާއި ތަންތަނަށް ރަށްރަށ މަސައްކަތްކުރާ ސިނާއީ ރިސޯޓްތަކާއިި، ފިޔަވައ ތިލަފުށި.ކ ރުފިޔާ 100,000.00   )ބ(

ި ބޭނުންތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން : ކަސްޓަމްސް އިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި އެކި އެކ36ވަލު ޖަދު

 ދޫކުރާ ތަކެއްޗަށް ފީ ނަގާނެގޮތުގެ ތަފްސީލް



335 

 

 (ދަތުރަކަށް)

  )ޅ( (ދަތުރަކަށް) ތަންތަނަށް ާއިރަށްރަށ އެހެނިހެން ރުފިޔާ  50,000.00

 މުދާ ަނަށްތަންތ ރަށްރަށާއި އެހެން ފިޔަވައި ފުނަދޫ.ކ ،ހުޅުމާލެ.ކ ހުޅުލެ،.ކ ތިލަފުށި،.ކ. 12 ރުފިޔާ  125.00

 ްކޮށްގެނ ިޑްއެލޯންގްސައ އުޅަނދުފަހަރު ކުރާ ދަތުރު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށާއި އަރުވައި

 ފެށި ަތުރުދ އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސް ކުރުމަށް ބަދަލު މުދާ ްއުޅަނދަށ އަނެއް އެއްއުޅަނދުން

 ގަޑިއަކަށް ކޮންމެ ހޭދަވި ވަގުތާހަމަޔަށް ނިމުނު ދަތުރު ފެށިގެން ވަގުތުން

 

ރިކް ްކޮންމެ  މެޓ

ޓަނަކަށް ނުވަތަ 

 ްކިޔުބިކް މީޓަރަކަށ

)ފަހެއް(  5.00

ަށްވުރެ އެމެރިކާ ޑޮލަރ

 ބޮޑު ނޫން އަދަދެއް.

މުންދާ ރު ހަދަޓުތަކާއި، މިހާސޯއަލަށް ހަދާ ރިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، ކަސްޓަމްސްއި. 13

ންނަ ގެ ުމަށްހެދ އްޓުތަސޯއަދި މަރާމާތުކުރާ ރި ،ުގެ ތެރެއިން ނުހެދިހުރި ރިސޯޓުތަކާއިޓުތަކސޯރި

  އެރިސޯޓުތަކުން ބަލާފާސްކޮށް ދޫކުރުމަށް.މުދާ 

ުމަށް ުޓީ ނެގނިންމާ ދުވަހު ކަސްޓަމްސްއިން ޑިއ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން އެމި ފައިސާ ނަގާނީ )

 (.ބޭނުންކުރާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ

 

 ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ .14 ރުފިޔާ 6000.00

 ފީ ހަދައިދިނުމުގެ ފާސް .15 ރުފިޔާ  200

 ފީ ކޮށްދިނުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ މެދުވެރިން ްސްގެކަސްޓަމ. 16 ރުފިޔާ  500

 ފީ އަހަރީ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ. 17 ރުފިޔާ  3,500

 ފީ ކޮށްދިނުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުން އުޅަނދުފަހަރުގެ .18 ރުފިޔާ  500

 ފީ އަހަރީ އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ. 19 ރުފިޔާ  3,500

 ފީ ކޮށްދިނުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުން އަރކޫރި ލޯކަލް .20 ރުފިޔާ  500

 ފީ އަހަރީ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް. 21 ރުފިޔާ  3,500

 ނަގާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ފީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް. 22

 ިނާއަކަށް މަހަކުފޫޓްގެ ކޮންޓައ 20ވާ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް)ހ(      ރުފިޔާ 1000.00

 ިނާއަކަށް މަހަކުފޫޓްގެ ކޮންޓައ 40ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް)ށ(      ރުފިޔާ 2000.00

 ަހަކުއަކަށް މވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑްއަކަ ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ އޭރިޔާއެއް ހިމެނޭ  400)ނ(      ރުފިޔާ 1000.00

ވައި ތައް ފިޔަވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް)ރ( މިނަންބަރުގެ )ހ( އާއި )ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ      ުފިޔާރ 2.50

 ތަކުގެ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކުވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑްއެހެނިހެން 

 (ދުވާލަކަށް / މީޓަރަކަށް ކިއުބިކް) ީފ ބޮންޑު. 23 ރުފިޔާ  50

 

 


