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 44 ............................................................................................. ހުށަހެޅުން  މެނިފެސްޓް  ޕެސެންޖަރ އުޅަނދުފަހަރުގެ  އަންނަ ވައިގެމަގުން 

 44 ................................................................................................................................................. ން ހުށަހެޅު ޝެޑިއުލް  ފްލައިޓް 

ރޑް  އުޅަނދުފަހަރަށް  އަންނަ ވައިގެމަގުން   44 ............................................................................................... ދިނުން  ކްލިއަރެންސް  އިންވާ

ނޑުމަގުން  ރޑް  އުޅަނދުފަހަރަށް  އަންނަ ކަ  44 ............................................................................................... ދިނުން  ންސް ކްލިއަރެ އިންވާ

 43 ................................................................................................. އުޅަނދުފަހަރު  އަންނަ ގޮވައިގެން  މ ހުން އަރައިތިބ  ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ 

 43 ................................................................................................. ދިނުން  ކްލިއަރެންސް  ސް އެޑްވާން އުޅަނދުފަހަރަށް  އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 
 43 ....................................................................................................................................................... ބާބު ހަތަރުވަނަ 

ރޑް  ފުރުމާއި ބ ރަށް ރާއްޖެއިން އުޅަނދުފަހަރު   43 ....................................................................................... ދިނުން ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ

ރޑް   43 ............................................................................................................................................ ހޯދުން  ކްލިއަރެންސް  އައުޓްވާ

ރޑް   43 ....................................................................................................... ބަނދަރުތައް  ދެވ ނެ  ކްލިއަރެންސް އުޅަނދުފަހަރަށް އައުޓްވާ

ނޑުމަގުން   42 ............................................................................ ހުށަހެޅުން  ލިޔުން ބ ނުންވާ  ދިނުމަށް ކްލިއަރެންސް  އުޅަނދުފަހަރަށް  ފުރާ ކަ

 42 ............................................................................. ޅުން ހުށަހެ ލިޔުން ބ ނުންވާ  ދިނުމަށް ކްލިއަރެންސް  އުޅަނދުފަހަރަށް  ފުރާ  ވައިގެމަގުން 

 34 .............................................................................................................................................. ހިފެހެއްޓުން  ނުދ  ކްލިއަރެންސް 

 
 34 ........................................................................................................................................................ ބާބު  ފަސްވަނަ
 މުދާ ފ ބުމާއި އަރައި އުޅަނދުފަހަރަށް  އެފަދަ  ،ދިއުމާއި ތަންތަނަށް  އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމ  އުޅަނދުފަހަރު  ދަތުރުކުރާ  ބ ރަށް  ޖެއިންރާއް
 34 .................................................................................................................................................................. ބ ލުން އަރުވައި

 34 ............................................................................................................................................................ ހާލަތްތައް  ހުއްދަކުރާ 

ނޑުމަގުން   34 ............................................................... ދިނުން  ހުއްދަ އެދުމާއި  ޚިދުމަތަށް އުޅަނދުފަހަރު  ކާގޯ  ދަތުރުކުރާ  ބ ރަށް ރާއްޖެއިން  ކަ

 39 ........................................................................... ދިނުން  ހުއްދަ  އެ ،އެދުމާއި ހުއްދައަށް އުމުގެދި އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން އުޅަނދުފަހަރު 

 33 ........................................................................................................... ދަތުރުކުރުން  އަތޮޅުތަކުގައި ރާއްޖ ގެ  އުޅަނދުފަހަރު  ޓޫރިސްޓް 

 33 ............................................................................ ދިނުން  ހުއްދަ  ދިއުމުގެ  އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން އުޅަނދުފަހަރު ޓަކައި ކުރުމަށް  މަރާމާތު
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 33 .....................................................................................................................ބަދަލުގެނައުން ޕާމިޓަށް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް  އިންޓަރ

 33 ............................................................................................................................................ ބ ލުން  އެރުވުމާއި މުދާ ނދަށް އުޅަ

 33 ......................................................................................... ދިނުން ހުއްދަ  ދިއުމުގެ  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން އުޅަނދުފަހަރު  ވައިގެމަގުން 

 34 ......................................................................................... ފ  ބ ލުމުގެ  އަރުވައި  މުދާ ތަންތަނަށް  އެހެން ފިޔަވައި  ބަނދަރުތައް ރަސްމ 

 
 34 ............................................................................................................................................................ ބާބު  ހަވަނަ 

 34 ............................................................................. ހުށަހެޅުން  މެނިފެސްޓް ކާގޯ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ފުރާ  ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 34 ............................................................................................................................................................. ޒިންމާ އ ޖެންޓުންގެ 

ރޑް  ރޑް  އަދި  އިންވާ  33 .......................................................................................................... ގޮތް  ހުށަހަޅަންޖެހ   މެނިފެސްޓް އައުޓްވާ

ނޑުމަގުން  ރޑް  އުޅަނދުފަހަރުގެ  އަންނަ ކަ  33 ........................................................................................... ހުށަހެޅުން   މެނިފެސްޓް  އިންވާ

ރޑް   33 ...............................................................................................................................ވަގުތު  ހުށަހަޅަންޖެހ  މެނިފެސްޓް  އިންވާ

ރޑް   33 ............................................................................................................................. ވަގުތު  ހުށަހަޅަންޖެހ  މެނިފެސްޓް  އައުޓްވާ

 33 ..................................................................................................................................... ކެޓަގަރައިޒްކުރުން މުދާ  މެނިފެސްޓުގައި 

 33 ....................................................................................................................................................... ޖެހުން  މަރުކާ މުދަލުގައި

 33 ........................................................................................................................................... ބަޔާންކުރުން  ކޮންސައިނ  މުދަލުގެ 

ރޑް   33 ............................................................................................. ރުން ޖޫރިމަނާކު ގުޅިގެން  އިޞްލާޙުތަކާ  ހުށަހެޅ   މެނިފެސްޓަށް  އިންވާ

 32 .................................................................................................................. ހުށަނ ޅުން  ތެރ ގައި  ވަގުތުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހ   މެނިފެސްޓް 

 34 ................................................................................................................................. އައުން ރާއްޖެއަށް ހުށަހަނާޅައި  މެނިފެސްޓް 

 34 ........................................................................................................................................... ހުށަހެޅުން  އިޞްލާޙު  މެނިފެސްޓަށް 

 
 34 ......................................................................................................................................................... ބާބު  ހަތްވަނަ 

 34 .................................................................................................................................................................... ތެޔޮ  ބަންކަރު 

 34 .................................................................................................................................................... ދިނުން  ޚިދުމަތް  ބަންކަރުގެ 

 34 ......................................................................................................... ހުށަހެޅުން  ޑިކްލަރ ޝަން  ގެންނައިރު  ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ  ބަންކަރު 

 34 ........................................................................................................................................................... އެޅުން ތެޔޮ  ބަންކަރު 

 34 .............................................................................................................. ޝަރުޠުތައް ހުންނަންޖެހ   ތަނުގައި  އަޅައިދ  ތެޔޮ  ބަންކަރު 

 34 ...........................................................................................ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރ ޝަން  އެކްސްޕޯޓް-ރ  ކުރުމާއި ތައްޔާރު  ރިޕޯޓް ޑެލިވަރ  

 34 ............................................................................................................................... ނިންމައިދިނުން  ޑިކްލަރ ޝަން  އެކްސްޕޯޓް-ރ 

 34 ......................................................................................................................................... ދެއްކުން  ނުފުރުމުން ޑިއުޓ   އުޅަނދު

 34 .......................................................................................................................................................... ހުށަހެޅުން  އިންވޮއިސް
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 34 ....................................................................................................................................................... ކުރުން  ސާރވ   ބަންކަރު 

 39 ...................................................................................................................................................... ކަންތައްތައް ނާމަ ކުރުން 

 39 ......................................................................................................................................................... ބައި ތިންވަނަ 
 39 ............................................................................................................................................ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 
 39 ......................................................................................................................................................... ބާބު  އެއްވަނަ

 39 ................................................................................................................................. ހުށަހެޅުން މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ 

 39 ................................................................................................................................................ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުން  ރާއްޖެއަށް

 33 .......................................................................................................................................... ނަންބަރު ބ ނުންކުރުން  ރަޖިސްޓަރ  

 33 ................................................................................................................................................... ކެންސަލްކުރުން  ރަޖިސްޓަރ  

 33 ................................................................................................................................. ހުށަހެޅުން މަޢުލޫމާތު ގެ މުދަލު އިމްޕޯޓްކުރާ 

 34 ........................................................................................................................ މަޢުލޫމާތު  ހުންނަންވާނެ  އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް 

 33 .............................................................................................................................. މަޢުލޫމާތު  ހުންނަންވާނެ  ލިސްޓުގައި  ޕެކިންގ

 33 ................................................................................................. މަޢުލޫމާތު  ހުންނަންވާނެ  ބިލުގައި  އެއާރވ   ނުވަތަ  ލ ޑިންގ އޮފް ބިލް

 33 ......................................................................................................................................... މުދާ  ހުށަހަޅަންނުޖެހ   ޑިކްލަރ ޝަން 

 32 .............................................................................................................................................. ގެނައުން  އިޞްލާޙު  ލިޔުންތަކަށް 

 32 ........................................................................................................................................... ނިންމުން ލިޔުން  މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓް

 34 .................................................................................................................................................................. ދެއްކުން  ޑިއުޓ 

ނޑު  މ ހުންގެ  މަރުވެފައިވާ   34 .............................................................................................................. އިމްޕޯޓްކުރުން  ރާއްޖެއަށް ހަށިގަ

 
 34 ............................................................................................................................................................ ބާބު  ދެވަނަ

 34 .............................................................................................މުދާ އިމްޕޯޓްކުރެވ   ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު  ބ ނުން  ރާއްޖ ގައި

 34 ................................................................................................................................ އިމްޕޯޓްކުރުން  ގެންދާގޮތަށް ތަކެތި  އަނބުރާ

 34 .................................................................................................. ތަކެތި  ދެވ   ހުއްދަ  ިއމްޕޯޓްކުރުމުގެ  ރާއްޖެއަށް  ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ

 34 ................................................................................................................... މުދާ ހުއްދަދެވ   އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ

 39 .............................................................................................................................. މުއްދަތު  ދިގު  އެންމެ  ދެވ ނެ  ޢިނާޔަތް  ޑިއުޓ 

 39 ....................................................................................................... ހުށަހެޅުން  ޑިކްލަރ ޝަން  މުދަލުގެ  ގެންނަ  ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ

 39 ........................................................................................................................................................... އިތުރުކުރުން  މުއްދަތު

 39 ...................................................................................................................................................... ފޮނުވާލުން  އަނބުރާ މުދާ

 33 ....................................................................................................................................................... ދެއްކުން  ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް

 33 ................................................................................................................................................ މިންވަރު  ދެވ   ޢިނާޔަތް  ޑިއުޓ 
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 33 .................................................................................................................... މަސްއޫލިއްޔަތު ފަރާތުގެ  ޒިންމާވާ  މުދަލަށް  ރާއްޖެއިން

ނޑާލުން  ޚިދުމަތް   34 ........................................................................................................................................................ މެދުކަ

 
 34 ......................................................................................................................................................... ބާބު  ތިންވަނަ 
 34 ........................................................................................................ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  އަލުން ކުރުމަށްފަހު އެކްސްޕޯޓް  ގޮތުން  ވަގުތ  

 34 ................................................................................................................................................................ އިމްޕޯޓްކުރުން -ރ 

 33 ....................................................................................................................................................... ހުށަހެޅުން  ޑިކްލަރ ޝަން 

 
 33 ....................................................................................................................................................... ބާބު ހަތަރުވަނަ 
 33 ....................................................................................................................................ފަސްކޮށްދިނުން ދެއްކުން  ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް

 33 ........................................................................................................ ހާލަތްތައް  މުދަލާއި  ބާވަތްތަކުގެ  ފަސްކޮށްދެވ ނެ  ދެއްކުން  ޑިއުޓ 

 33 ................................................................................................. މުއްދަތު ދައްކަންޖެހ   ޑިއުޓ  މުދަލަށް  ދެވ   ފަސްކޮށް  ދެއްކުން  ޑިއުޓ 

ނޑާލުން  ޚިދުމަތް   33 ........................................................................................................................................................ މެދުކަ

 
 33 ....................................................................................................................................................... ބައި ހަތަރުވަނަ 

 33 ........................................................................................................................................ މުދާ  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން

 32 ............................................................................................................................................ އެކްސްޕޯޓްކުރުން  މުދާ ރާއްޖެއިން

 32 ............................................................................................................................... މުދާ ކުރެވ   އެކްސްޕޯޓް ނެތި  ލައިސަންސެއް

 32 .........................................................................................................................................ކުރުން  ނަންބަރު ބ ނުން  ރަޖިސްޓަރ  

 32 ................................................................................................................................................... ކެންސަލްކުރުން  ރަޖިސްޓަރ  

 32 ............................................................................................................................ ހުށަހެޅުން  މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ   އެކްސްޕޯޓްކުރާ 

 24 .......................................................................................................................... ހުށަހެޅުން  ޑިކްލަރ ޝަން މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓް-ރ 

 24 ..................................................................................................................... ހުށަހެޅުން  ޑިކްލަރ ޝަން  މުދަލުގެ  ފޮނުވާލާ  އަނބުރާ

 29 ........................................................................................... ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރ ޝަން  މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގެންނަގޮތަށް   އަނބުރާ

 29 ......................................................................................................... ލިޔުންތައް  ބ ނުންވާ  ހޯދުމަށް  ޢިނާޔަތް  މުދަލަށް  އެކްސްޕޯޓްކުރާ 

ނޑު  މ ހެއްގެ މަރުވެފައިވާ   23 ......................................................................................................... ގެންދިއުން  ބ ރަށް ރާއްޖެއިން  ހަށިގަ

 23 ............................................................................................................................................................... ޑިއުޓ  އެކްސްޕޯޓް

 23 .................................................................................................................................................................. ދެއްކުން  ޑިއުޓ 

 23 .......................................................................................................................................................... އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް 

 23 ................................................................................................................................................................. ލިސްޓް  ޕެކިންގ

 23 .............................................................................................................................................. ގެނައުން  އިޞްލާޙު  ލިޔުންތަކަށް 
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 23 ....................................................................................................................................... ނިންމުން ލިޔުން  މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓް

 
 23 ........................................................................................................................................................ ބައި ފަސްވަނަ
ނޑައެޅުން  އަގު މުދަލުގެ   23 .................................................................................................................................................... ކަ

ނޑައަޅާގޮތް  އަގު  23 ............................................................................................................................................................. ކަ

 23 ........................................................................................................................................................... ގޮތް  އަގުކުރާނެ  މުދާ

ނޑައެޅުން  ގޮތުގައި  އަގުގެ  ކަސްޓަމްސް  އެއ  ވެލިއު  ޓްރާންސެކްޝަން  ނުވަތަ  އަގު މުޢާމަލާތުގެ   23 .............................................................. ކަ

 22 ................................................................................................................................ ުމޢާމަލާތް  ވިޔަފާރ ގެ  ޢާންމު ގަނެވިއްކުމުގެ 

 22 .............................. އުސޫލު ކުރާނެ ޢަމަލު ހާލަތްތަކުގައި ނެތް  އަގުކަނޑައެޅެން ބިނާކޮށް  މައްޗަށް ވެލިއުގެ  ޓްރާންސެކްޝަން މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ 

 444 ................................................... ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ  ހާލަތްތަކުގައި  ސުވާލުއުފެދ   ކަސްޓަމްސްއަށް  ޞައްޙަކަމާމެދު ވެލިއުގެ  ޓްރާންސެކްޝަން 

 444 ........................................................................................... ދޫކުރުން  މުދާ ހާލަތްތަކުގައި  ބ ނުންވާ  ވަގުތު  އިތުރު  ނޑައެޅުމަށްކަ އަގު

 449 ........................................................................................................................................................ ޑ ޓާބ ސް ވެލުއ ޝަން 

 449 ................................................................................................................................ ރުން ޤަބޫލުކު ނިންމުންތައް އޯގެ .ޓ .ޑަބްލިޔޫ 

 449 .......................................................................................................................................................... ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ

 449 ........................................................................................................... ބެލުން  އަސްލަކަށް  އެއްބަސްވުން  ވެލުއ ޝަން  އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ 

 
 443 .......................................................................................................................................................... ބައި  ހަވަނަ 
 443 ............................................................................................................................................................. ގިންތިކުރުން  މުދާ

 443 ......................................................................................................................................................... ގިންތިކުރާނެގޮތް  މުދާ

 443 .............................................................................................................................. ކަނޑައެޅުން ޑިއުޓ   ކުރުމުގައި  ގިންތި  މުދާ

 443 ................................................................................................................... ޑ ޓާބ ސް ހިމެނ  މަޢުލޫމާތު ޑިއުޓ އާބެހ  ގިންތިތަކާއި 

 443 ................................................................................................................................... ލިޔުންތައް ބަލާނެ  ގިންތިކުރުމުގައި  މުދާ

 443 ......................................................................................................................................ހާލަތްތައް  ބަދަލުވާނެ  ގިންތި  މުދަލުގެ 

 443 .......................................................................................................................... ން އިޞްލާޙުކުރު  ގިންތި  މުދަލުގެ  ޑިކްލެއަރކުރި 

 443 ................................................................................................................................................ ޒިންމާ ވެރިފަރާތުގެ  މުދަލުގެ 

 443 ........................................................................................................................... ނެގުން  ސާމްަޕލް މުދަލުގެ  ގިންތިކުރުމަށް  މުދާ

 443 ...................................................................................................... ހިފެހެއްޓުން  ތަކެތި  ތަޙުލ ލުކުރުމަށްޓަކައި  ގޮތުން  ގިންތިކުރުމުގެ 

 443 .......................................................................................................................................................... ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ

 443 ........................................................................................................................ އެދުން  ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު  ންތިއާބެހ  ގި މުދަލުގެ 

 443 ..................................................................................................................................... ރޫލްސް އިންޓަރޕްރިޓ ޝަން  ޖެނެރަލް 
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 444 ....................................................................................................................................................... ބައި ހަތްވަނަ 
 444 ............................................................................................................................... ދޫކުރުން  ފައިސާދެއްކުމާއި ކަސްޓަމްސްއަށް 

 
 444 ....................................................................................................................................................... ބާބު  އެއްވަނަ

 444 ............................................................................................................................................ ފައިސާދެއްކުން  ކަސްޓަމްސްއަށް 

 444 ................................................................................................................................................................. ފައިސާދެއްކުން 

 444 ....................................................................................................................................... ހުޅުވުން  އެކައުންޓް  ކަސްޓަމްސްގައި 

 444 ...................................................................................................................................................... ދެއްކުން  ފައިސާ ޗެކުން 

 444 ................................................................................................................... ހާލަތްތައް  ބަލައިގަނެވ   ޗެކުން  ނެތި ގެރެންޓ   ބ ންކް 

 449 ...................................................................................................................................................... ޖެހުން ގެރެންޓ   ބ ންކް 

 449 .................................... ބަލައިގަތުން  ޗެކު ފަރާތްތަކުގެ  ޖެހިފައިވާ  މައްސަލަ ލިބުމުގެ  ފައިސާ ޗެކަށް  ކުރިން  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  މިގަވާއިދަށް 

 449 ............................................................................................................................................................ ބައުންސްވުން  ޗެކު 

 443 ................................................................................................................................................. އެންގުން ދެއްކުމަށް  ފައިސާ

 443 ............................................................................................................................................................. ރަސ ދު  ފައިސާގެ 

 443 ...................................................................................................................................................... ތަން  ދައްކަންވ   ފައިސާ

 443 ..................................................................................................................................................................... ހެދުން  ބިލް

 443 ....................................................................................................................... ހަމަޖެއްސުން ނުނަގާގޮތަށް  ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހ  

 443 ................................................................................................................................................................ އެޅުން ފިޔަވަޅު 

 
 443 .......................................................................................................................................................... ބާބު  ދެވަނަ

 443 .................................................................................................................... ރިފަންޑުކުރުން  ފައިސާ ދައްކާފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް 

 443 ................................................................................................................................................................. ރިފަންޑްކުރުން 

 444 ........................................................................................................................... ދޫކުރުން  ރިފަންޑް  މުދަލުގެ  ފޮނުވާލާ  އަނބުރާ

 444 ....................................................................................................... ގަބޫލުކުރެވުން  ފަރާތަށް  ދެއްކި  ފައިސާ ށް ދ ންޖެހ ކަމަ ރިފަންޑް 

 443 ................................................................................................................................................... ދޫކުރުން  ފައިސާ ރިފަންޑް 

 443 ........................................................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ރިކޯޑު 

 443 ...................................................................................................................................................... ބަދަލުނައުން ޒިންމާއަށް

 
 443 ....................................................................................................................................................... ބާބު  ތިންވަނަ 

 443 .................................................................................................... ނެގުން  ފ   އްޗަށް ތަކެ ދޫކުރާ  ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދ   ކަސްޓަމްސްއިން 

 443 ......................................................................................................................................................... ނެގުން  ފ  ޚިދުމަތުގެ 
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 443 ......................................................................................................................................................... އަށްވަނަބައި 
 443 ................................................................................................................................................ އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް  ޕޯސްޓް

 443 ................................................................................................................................................ އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް  ޕޯސްޓް

 443 ........................................................................................................................................................... ފަރާތް  އޯޑިޓްކުރާނެ 

 443 ........................................................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ލިޔުން 

 494 .......................................................................................................................... ބެހެއްޓުން  ލިޔުންތައް  ފޯމެޓުގައި  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 494 .......................................................................................................... މުއްދަތު ޖެހ   ބަލަހައްޓަން  އް ލިޔުންތަ ވެރިފަރާތުން  މުދަލުގެ 

 494 ................................................................................... މުއްދަތު ޖެހ  އަންގަން  ކަސްޓަމްސްއިން ކުރުމަށް އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް  ޕޯސްޓް

 494 ......................................................................................................................................................... ރުން ހާމަކު ލިޔުންތައް 

 494 ............................................................................................................................................... ބެލުމާއި ސުވާލުކުރުން  ލިޔުން 

 493 ................................................................................................... ފާހަގަކުރެވުން  ހުރިކަން  މަްއސަލަ ލިޔުންތަކުގައި އޯޑިޓްކުރުމުގައި،

 493 ................................................................................................................................ ފާހަގަކުރެވުން  އުނިއިތުރު އޯޑިޓްކުރުމުގައި

 493 .......................................................................................................................................................... ހިފެހެއްޓުން  ސިއްރު

 493 .......................................................................................................................................................... ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ

 493 ................................................................................................................ ކުރެވުން  ފާހަގަ  މައްސަލައެއް ޚިލާފު  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި 

 
 494 ....................................................................................................................................................... ބައި  ނުވަވަނަ 

 494 ...................................................................................................................................................................... އ ޖެންޓުން

 
 494 ....................................................................................................................................................... ބާބު  އެއްވަނަ

 494 .................................................................................................................................................... މެދުވެރިން  ކަސްޓަމްސްގެ 

 494 .................................................................................................................................................... މެދުވެރިން  ކަސްޓަމްސްގެ 

 494 .......................................................................................... ޝަރުޠުތައް  މ ހުންގެ  ބ ނުންވާ  ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 

 493 ............................................................................................ ފާސް ދޫކުރެވ   މ ހުންނަށް  ވަދެނިކުމެވާ  ސަރަޙައްދުތަކަށް  ސްޓަމްސްގެ ކަ

 493 ................................................................................................................... ޒިންމާ މަސްޫއލިއްޔަތާއި މެދުވެރިންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ 

 493 ....................................................................................................................... ބަދަލުވުން  މަޢުލޫމާތު މެދުވެރިންގެ  ޓަމްސްގެ ކަސް

 493 .................................................................................................................................................... ކަންތައްތައް މަނާ ކުރުން 

 493 ......................................................................................................................................................... އިމްތިޙާން ތަމްރ ނާއި

 493 .................................................................................... ކުރުން  ރަޖިސްޓަރ   މ ހުން ބ ނުންވާ  ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 

 492 .......................................................................................................................................................މުއްދަތު  ލައިސަންސްގެ 
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 492 ................................................................................................................................................. އައުކޮށްދިނުން  ލައިސަންސް

 434 .................................................................................................................................. ހިފެހެއްޓުން  ބާޠިލުކުރުމާއި  ލައިސަންސް

 434 ............................................................. ހިފެހެއްޓުން  ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ވުމަށް ވަދެނިކުމެ ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 

 434 ........................................................................................................................................................... ކްލިއަރކުރުން  މުދާ

 434 ....................................................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ލިޔުންތައް 

 434 .......................................................................................................................................................... ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ

 434 ............................................................................................................................... މުއްދަތު  ދެވ   ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޝަރުޠުތައް

 
 439 .......................................................................................................................................................... ބު ބާ ދެވަނަ

 439 .................................................................................................... އ ޖެންޓުން އުޅަނދުފަހަރުގެ  އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބ ރުން  ރާއްޖެއިން

 439 ................................................................................................................ ވަކިކުރުން  ،ހަމަޖެއްސުމާއި އ ޖެންޓުން  އުޅަނދުފަހަރުގެ 

 439 ........................................................................................................................................ އ ޖެންޓްކަންކުރުން  އުޅަނދުފަހަރުގެ 

 439 .......................................................................................... ޝަރުޠުތައް  މ ހުންގެ  ބ ނުންވާ  ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 

 433 ............................................................................................ ފާސް ދޫކުރެވ   މ ހުންނަށް  ވަދެނިކުމެވާ  ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 

 433 ................................................................................................................. ޒިންމާ މަްސއޫލިއްޔަތާއި އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ 

 434 ......................................................................................................................................... ބަދަލުވުން  މަޢުލޫމާތު  އ ޖެންޓުންގެ 

 434 .................................................................................... ކުރުން  ރަޖިސްޓަރ   މ ހުން ބ ނުންވާ  ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 

 433 .......................................................................................................................................................މުއްދަތު  ލައިސަންސްގެ 

 433 ................................................................................................................................................. އައުކޮށްދިނުން  ލައިސަންސް

 433 .................................................................................................................................. އްޓުން ހިފެހެ ބާޠިލުކުރުމާއި  ލައިސަންސް

 433 ............................................................. ހިފެހެއްޓުން  ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ވަދެނިކުމެވުމަށް  ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 

 433 .......................................................................................................................................................... ން ހުށަހެޅު މައްސަލަ

 433 ............................................................................................................................... މުއްދަތު  ދެވ   ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޝަރުޠުތައް

 
 433 ....................................................................................................................................................... ބާބު  ތިންވަނަ 
 433 .................................................................................................................................................. އ ޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް 

 432 ......................................................................................................................................... މުޢާމަލާތުކުރުން  ކަސްޓަމްސްއާއެކު 

 432 .......................................................................................... ޝަރުޠުތައް  ންގެ މ ހު ބ ނުންވާ  ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 

 432 ............................................................................................ ފާސް ދޫކުރެވ   މ ހުންނަށް  ވަދެނިކުމެވާ  ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 

 434 ..................................................................................................................ޒިންމާ އްޔަތާއިމަސްއޫލި އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް 
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 434 ..................................................................................................................... ބަދަލުވުން  މަޢުލޫމާތު އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް 

 434 ................................................................................................................................................ ކަންތައްތައް  ނުވާނެ  ކޮށްގެން 

 434 .................................................................................... ކުރުން  ރަޖިސްޓަރ   މ ހުން ބ ނުންވާ  ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 

 439 ................................................................................................................................................... މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރ ކުރެވ  

 439 ................................................................................................................................................... އައުކޮށްދިނުން  ރަޖިސްޓަރ  

 433 .................................................................................................................................... ހިފެހެއްޓުން ބާޠިލުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރ  

 433 ............................................................. ހިފެހެއްޓުން  ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ދެނިކުމެވުމަށް ވަ ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 

 433 .......................................................................................................................................................... ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ

 433 ............................................................................................................................... އްދަތު މު ދެވ   ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޝަރުޠުތައް

 
 433 ..................................................................................................................................................... ބާބު ހަތަރުވަނަ 

 433 .................................................................................................................................. ބެލުން  ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ  އ ޖެންޓުންގެ 

 433 .................................................................................................................................... އުނިކުރުން ޕޮއިންޓް ދިނުމާއި  ޕޮއިންޓް

 
 433 ....................................................................................................................................................... ބައި  ދިހަވަނަ 

 433 ........................................................................................................................ ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގެ  ވެއަރހައުސްއާއި ބޮންޑެޑް

 
 433 ....................................................................................................................................................... ބާބު  އެއްވަނަ

 433 ........................................................................................................................................................ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 433 ........................................................................................................................................................ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

ނޑު  ބަލާނެ  ދިނުމުގައި  ކޮށް  ރަޖިސްޓަރ   ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް  433 .............................................................................................. މިންގަ

 433 ............................................................................................................... މުދާ ދެވ   ހުއްދަ ބެހެއްޓުމަށް ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް

 433 ....................................................................................................................................................... ޒިންމާ ފަރާތުގެ  ހިންގާ 

 432 ......................................................................................................... ބަދަލުވުން  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ހިންގާ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 444 ............................................................................................................................. ތަކެތި  ބެހެއްޓ ނެ  ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް

 444 .................................................................................................................................... ދެއްކުން ފ   ވެއަރ ހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް

 444 ........................................................................... ކުރުން  މުޢާމަލާތް  ކަސްޓަމްސްއާ  ގުޅ ގޮތުން  މުދަލާ  ހުންނަ  އުސްގައި ވެއަރހަ ބޮންޑެޑް

 444 .............................................................................................................. ހަމަޖެއްސުން ކ ޕަރުން ބޮންޑު  ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

ނޑު  ބަލާނެ  ކުރުމުގައި ރަޖިސްޓަރ   ންޑުކ ޕަރުން ބޮ  444 .............................................................................................................. މިންގަ

 444 ........................................................................................................................ ހުށަހެޅުން  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރ  ކ ޕަރުން  ބޮންޑު

 449 .................................................................. ދިނުން  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  އިމްޕޯޓް  މުދާ ތަނުން  އެ ވެއްދުމާއި، މުދާ  އަށްވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
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 443 .................................................................................................................................. ވެއްދުން  ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ  ބޮންޑެޑް

 443 .................................................................................. ފާހަގަކުރެވުން  އުނިއިތުރު  މުދަލުގެ  ގެންނަ  ވެއްދުމަށް  ރހައުސްއަށްވެއަ ބޮންޑެޑް

 443 ........................................................................................................................ ދޫކުރުން  މުދާ  ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް

 444 ........................................................................................................................................................... ޕޯޓްކުރުންއިމް މުދާ

 443 ...................................................................................................................... ެއކްސްޕޯޓްކުރުން -ރ  ނުވަތަ  އެކްސްޕޯޓްކުރުން  މުދާ

 443 ................................................................................................................................. ގެންދިއުން މުދާ ފިހާރަތަކަށް  ހިލ   ޑިއުޓ 

 443 ............................................................................................................................... ދޫކުރުން  މުދާ ގޮތުގައި  ސްޓޯރސްގެ  ޝިޕް

 443 ............................................................................................................................................................ ކުރުން  ބަދަލު  މުދާ

 443 ................................................................................................................... ނައްތާލުން  މުދާ ހަލާކުވާ  ނުވަތަ  ވުމުންހަމަ މުއްދަތު

 443 ........................................................................................................... ދެއްކުން  ޑިއުޓ  މުދަލަށް  ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް

 434 ........................................ މައްސަލަޖެހުން ދެމެދު  ފަރާތާ  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދެވ   އެތަން ވެރިފަރާތާއި، ތަނުގެ  ފައިހުރި ހަދާ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 434 ..........................................ޒިންމާ ފަރާތްތަކުގެ  ހަވާލުވާ  ގެންދިއުމަށް  ބާވަތްތައް އެކުލެވ   އޫރުމަސް ބަނގުރަލާއި  ވެއަރހައުސްތަކުން  ބޮންޑެޑް

 434 .................................................................................................................... މަރާމާތުކުރަންޖެހުން  ހަލާކުވެ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 434 ...................................................................................................................... ބަދަލުކުރުން  އޯނަރޝިޕް  ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް

 434 ............................................................................................................................... ނުކުމެވުން  ވަދެ  ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 439 .................................................................................... މުއްދަތު  ބެހެއްޓ ނެ  ނުނެރެ  މުދާ  ހުންނަ  ވައްދާފައި  ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 439 ............................................................................................................................ އިޞްލާޙުކުރުން  ބާޠިލުކުރުމާއި  ޑިކްލަރ ޝަން 

 433 .................................................................................................................................... ހިފެހެއްޓުން ބާޠިލުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރ  

 433 ............................................................................................... ހިފެހެއްޓުން  ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަ  ދޫކުރެވިފައިވާ  ކ ޕަރުންނަށް  ބޮންޑު

 433 ....................................................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ލިޔުންތައް 

 434 .......................................................................................................................................................... ޅުން ހުށަހެ މައްސަލަ

 434 ................................................................................................ ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓަރ   ކުރ ގައި  ފެށުމުގެ  ޢަމަލުކުރަން  މިގަވާއިދަށް 

 
 434 .......................................................................................................................................................... ބާބު  ދެވަނަ

 434 ......................................................................................................................................................... ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގެ 

 434 ......................................................................................................................................................... ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގެ 

 434 .................................................................................................................................މުދާ  ބެހެއްޓ ނެ  ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ 

 434 ........................................................................................ ބެހެއްޓުން ތަކެތި  ކަސްޓަމްސްގައި  ގެންދާގޮތަށް  ބ ރަށް ރާއްޖެއިން  އަނބުރާ

 433 ....................................................................................................................... ހަލާކުވުން  މުދާ  ހުންނަ  ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ 

 433 ...................................................................................................................... މުއްދަތު ބެހެއްޓ ނެ މުދާ  ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ 
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 433 ....................................................................................................................... ދޫކުރުން  ތަކެތި  ހުންނަ  ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ 

 433 .................................................................................................................. ފ ނެގުން  ތަކެއްޗަށް  ހުންނަ  ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ 

 
 433 ..................................................................................................................................................... ބައި އެގާރަވަނަ
 433 ............................................................................................................................................................ ރަ ފިހާ  ހިލ   ޑިއުޓ 

 433 ............................................................................................................................................................ ފިހާރަ  ހިލ   ޑިއުޓ 

 433 ............................................................................................................................... ފަރާތްތައް  ހިންގ ނެ  ފިހާރަތައް  ހިލ   ޑިއުޓ 

 433 ..................................................................................................... ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ފަރާތްތަކުގެ  ހިންގާ  ފިހާރަ  ހިލ   ޑިއުޓ 

 432 ............................................................................................................... މުދާވެއްދުން  އެތެރެކުރުމާއި މުދާ ފިހާރައަށް  ހިލ   ޑިއުޓ 

 432 ................................................................................................................................... ވަދެނުކުމެއުޅުން ފިހާރަތަކަށް  ޑިއުޓ ހިލ  

 432 ....................................................................................................................................... ވިއްކުން  މުދާ ފިހާރައިން  ޑިއުޓ ހިލ  

 432 .............................................................................................................. ނައްތާލުން  މުދާ  ކުވުމުންހަލާ ނުވަތަ  ހަމަވުމުން މުއްދަތު

 434 ........................................................................................................................ ބަދަލުކުރުން  އޯނަރޝިޕް  ފިހާރައިގެ  ހިލ   ޑިއުޓ 

 434 ............................................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން  ލިޔެކިއުން  ފިހާރައިގެ  ޑިއުޓ ހިލ  

 434 ................................................................................................................................................................ ދެއްކުން  ޑިއުޓ 

 
 434 ....................................................................................................................................................... ބައި  ބާރަވަނަ 
 434 ............................................................................................................................................................ ފާސްކުރުން  ބަލައި

 
 434 ....................................................................................................................................................... ބާބު  އެއްވަނަ

 434 ................................................................................................................................................. ފާސްކުރުން  ބަލައި އުޅަނދު

 434 ................................................................................................................................................. ސްކުރުން ފާ ބަލައި އުޅަނދު

ނޑުގައި   439 .............................................................................................................................. ހުއްޓުވުން  އުޅަނދުފަހަރު  ދުއްވާ  ކަ

 439 .............................................................................................................................. ހުއްޓުވުން  އުޅަނދުފަހަރު  ދަތުރުކުރާ  ވައިގެ 

 433 ........................................ ފޯރުވައިދިނުން  އެހ ތެރިކަން  ކަސްޓަމްސްއަށް ޕައިލެޓް ނުވަތަ  މާސްޓަރ އުަޅނދުގެ  ފާސްކުރުމުގައި  ބަލައި އުޅަނދު

 433 .............................................................................................. އިޚުތިޔާރު ލިބިފައިވާ  ސްއަށްކަސްޓަމް ފާސްކުރުމުގައި  ބަލައި އުޅަނދު

 434 ............................................................................... ދިނުން  އެއްބާރުލުން ކަސްޓަމްސްއަށް  މ ހަކު  ކޮންމެ ސުވާލުކުރެވ   ކަސްޓަމްސްއިން 

 433 ..................................................................................................................................................... ދިނުން  ލު ބަދަ ގެއްލުމުގެ 

 433 ................................................................................................. އޮތުން ކޮންޓްރޯލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ  ނިމެންދެން  ފާސްކޮށް  އުޅަނދު

 433 .............................................................................................................. ސްކުރުން ފާ ބަލައި ހާޒިރުގައި  މ ހެއްގެ  ހުރި  ހަވާލުވެގެން 

 433 ..................................................................................................................... އެދުން  އެހ އަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ  ސަލާމަތ   ދައުލަތުގެ 
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 433 .......................................................................................................................................................... ބާބު  ދެވަނަ

 433 ...................................................................................................................................... ފާސްކުރުން  ބަލައި ތަކެތި  މ ހުންނާއި

 433 ...................................................................................................................................... ފާސްކުރުން  ބަލައި ތަކެތި  މ ހުންނާއި

 433 .................................................................................................................................................. ތަކެތި  ގެންނަ  ދަތުރުވެރިން 

 433 ................................................................................... އިޚުތިޔާރު  ލިބިފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި  މ ހުންނާއި

 434 ............................................................................... ދިނުން  އެއްބާރުލުން ކަސްޓަމްސްއަށް  މ ހަކު  ކޮންމެ ސުވާލުކުރެވ   ކަސްޓަމްސްއިން 

 434 ..................................................................................................................................................... ދިނުން  ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ 

ނޑު   434 ........................................................................................ ފާސްކުރުން ބަލައި އެތެރެއިން  ފ ރާމުގެ  ހުންނަ  ލައިގެން  ނުވަތަ  ހަށިގަ

 439 ........................................................................................................................... ފާސްކުރުން  ބަލައި ކުދިން  ނުފުރ   އަހަރު 18

 439 ...................................................................................................................................................ބެލުން  އެތެރެހަށި  މ ހުންގެ 

 439 .............................................................................................................. ފާސްކުރުން  ބަލައި ހާޒިރުގައި  މ ހެއްގެ  ހުރި  ހަވާލުވެގެން 

 439 ................................................................................................................. ފާސްކުރުން  ބަލައި ބ ނުންކޮށްގެން  ބާރުގެ  އެކަށ ގެންވާ 

 439 ..................................................................................................................... އެދުން  އެހ އަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ  ސަލާމަތ   ދައުލަތުގެ 

 
 433 ....................................................................................................................................................... ބާބު  ތިންވަނަ 

 433 ......................................................................................................................... ސްކުރުން ފާ ބަލައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް

 433 ...................................................................................................................................... ފާސްކުރުން  ބަލައި  މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ 

 433 ................................................................................................... އިޚުތިޔާރު ލިބިފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމުގައި  ބަލައި މުދާ

 433 ............................................................................................................................... ފާސްކުރުން  ބަލައި ހާޒިރުގައި  ވެރިފަރާތުގެ 

 433 ............................................................................................................ ފާސްކުރުން  ބަލައި ހާޒިރުގައި ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ  މުދަލުގެ 

 433 ................................................................................................................................. މުދާ ބަލަންޖެހ   އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުގެ 

 433 ............................................................................................................................................. އުސޫލު  ފާސްކުރުމުގެ  ބަލައި  މުދާ 

 434 .................................................................................................................................................................. ން ދޫކުރު މުދާ

 433 ............................................................................................................................ ފާހަގަކުރެވުން  އުނިއިތުރު ޗެކްކުރުމުގައި މުދާ

 433 .................................................................................................................................................. ދޫކުރުން  ލިޔުން  މުދަލާބެހ  

 
 433 ..................................................................................................................................................... ބާބު ހަތަރުވަނަ 

 433 ..................................................................................................................... ފާސްކުރުން  ބަލައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން

 433 ................................................................................................................................... ސްކުރުންފާ ބަލައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ 

 433 ................................................................................................... އިޚުތިޔާރު ލިބިފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމުގައި  ބަލައި މުދާ
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 433 ............................................................................................................................... ފާސްކުރުން  ބަލައި ހާޒިރުގައި  ވެރިފަރާތުގެ 

 433 ................................................................................................................................. މުދާ ބަލަންޖެހ   އިދާރާތަކުން  ސަރުކާރުގެ 

 433 ............................................................................................................ ފާސްކުރުން  ބަލައި ހާޒިރުގައި ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ  މުދަލުގެ 

 433 .......................................................................................................................................... އުސޫލު ފާސްކުރުމުގެ  ބަލައި މުދާ

 433 ................................................................................................. ފާސްކުރުން  މުދާ  އެކްސްޕޯޓް  ފޮނުވައިގެން އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސް 

 432 .................................................................................................................................................................. ދޫކުރުން  މުދާ

 432 ............................................................................................................................ ފާހަގަކުރެވުން  އުނިއިތުރު ޗެކްކުރުމުގައި މުދާ

 432 .................................................................................................................................................. ދޫކުރުން  ލިޔުން  މުދަލާބެހ  

 
 432 ...................................................................................................................................................... ބާބު  ފަސްވަނަ
 432 ........................................................................................................................................ ފާސްކުރުން  ބަލައި ތަންތަން  އެހެން

 432 ..................................................................................... އިޚުތިޔާރު  ލިބިފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް  ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަންތަން  އެހެން

 424 ......................................................................................................................................................... ހޯދުން  އަމުރު ކޯޓުގެ 

 424 .............................................................................................................. އެދުން މަށް އެހ ތެރިކަ ޚިދުމަތްތަކުގެ  ސަލާމަތ   ދައުލަތުގެ 

 
 424 ....................................................................................................................................................... ބައި  ތ ރަވަނަ

 424 ...................................................................................................................................................... ތަޙުޤ ޤުކުރުން  މައްސަލަ

 
 424 ....................................................................................................................................................... ބާބު  އެއްވަނަ

 424 ..................................................................................... މަޢުލޫމާތުދިނުން  މައްސަލައާގުޅ  ،ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ،ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު 

 424 ....................................................................................................... މައްސަލަތައް ލިބިފައިވާ  ބާރު ތަޙުޤ ޤުކުރުމުގެ  ކަސްޓަމްސްއަށް 

 424 .................................................................................................................................................. ވަގުތު  ހުށަހެޅ ނެ  މައްސަލަ

 429 .................................................................................................................................................... ގޮތް  ހުށަހެޅ ނެ  މައްސަލަ

 429 ................................................................................................................................................. ހުށަހެޅުން  ލިޔުމުންމައްސަލަ 

 429 ....................................................................................................................... ދޫކުރުން  ލިޔުން ކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރ ކުރި  މައްސަލަ

 429 ..................................................................................................................................... ސާފުކުރުން މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައާގުޅ 

 423 ........................................................................................................................................................... ނިމުން  ތަޙުޤ ޤުކޮށް 

 
 423 .......................................................................................................................................................... ބާބު  ދެވަނަ

 423 ............................................................................................................................................ ހިފެހެއްޓުން  ހުއްޓުވުމާއި މ ހުން

 423 ............................................................................................................................... ހިފެހެއްޓުން މ ހުން ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤ ޤު 
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 424 ................................................................................................................................ އްއެންގުންތަ އަންގަންޖެހ  ހިފެހެއްޓުމާއެކު 

 424 .......................................................................................................... މަޢުލޫމާތު  ދ ންޖެހ   ވަގުތު  ދޫކޮށްލާ  ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު  މ ހަކު 

 423 .............................................................................................................. ހުރަސްއެޅުން ވާޖިބުއަދާކުރުމަށް އޮފިސަރުގެ  ކަސްޓަމްސް 

 423 .............................................................................................................................................. މަޢުލޫމާތު  އަންގައިދ   ކާކުކަން 

 423 ............................................................................................................................... އުސޫލު ޢަމަލުކުރާ  މ ހުންނާމެދު  ހިފެހެއްޓ  

 423 ...................................................................................................................................................... ތަޙުޤ ޤުކުރުން  މައްސަލަ

 423 .................................................................................................................................................................... ބިޑިއެޅުވުން

 423 .............................................................................................................................................................. ގޮތް  ބިޑިއަޅުވާނެ

 423 ................................................................................................................................................................ ބިޑި އަޅަންޖެހ 

 423 ................................................................................................................ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް  މ ހުންނާމެދު  ގެނެވ   އަޅުވައިގެން  ބިޑި

 422 .................................................................................................................................................. ނެއްޓުން  ބިޑި ވަގުތ ގޮތުން 

 422 ............................................................................................ އަޅުވާނެގޮތް  ބިޑި ގެންދާއިރު  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން މ ހުން  ހިފެހެއްޓ  

 422 .................................................................................................................. އުން ގެންދި އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން މ ހުން  ހިފެހެއްޓ  

 944 .......................................................................................................................................... ހަވާލުވުން  މ ހާއާ ބިޑިއަޅުވާފައިވާ 

 944 ................................................................................................................................................................ ގެންގުޅުން  ބިޑި

 944 ........................................................................................................................... މަޢުލޫމާތު  މ ހުންގެ  ހިފެހެއްޓ   ނުވަތަ  ހުއްޓުވ  

 
 944 ....................................................................................................................................................... ބާބު  ތިންވަނަ 
 944 ................................................................................................................................... ހިފެހެއްޓުން އުޅަނދު ތަކެއްޗާއި  މުދަލާ 

 944 ................................................................................................................................. ހިފެހެއްޓުން  އުޅަނދު ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި 

 943 ...................................................................................................................................................... އެންގުން  ހިފެހެއްޓިކަން 

 943 .................................................................................................................... ހިފެހެއްޓުން  ތަކެތި ވަގުތ ގޮތުން  ގުޅިގެން  ޙުޤ ޤަކާ ތަ

 
 944 ..................................................................................................................................................... ބާބު ހަތަރުވަނަ 
 944 ...................................................................................................................... ދިނުން  ފުރުޞަތު  ހޯދުމުގެ  އެހ  ވަކ ލެއްގެ  ޤާނޫނ  

 944 ................................................................................................. އެންގުން  ލިބިގެންވާކަން  ފުރުޞަތު  ހޯދުމުގެ  އެހ  ވަކ ލެއްގެ  ޤާނޫނ  

 944 ................................................................................................................. ނުކުރުން  ސުވާލު  ހާޒިރުގައި ޣައިރު ދިނުމާއި ފޯނުކޯލު 

 944 .......................................................................................................................... މުއްދަތު ދެވ   ޢައްޔަންކުރުމަށް  ވަކ ލަކު  ޤާނޫނ  

 943 ............................................................................................................................... ހުށަހެޅުން އެދި އެހ އަށް ވަކ ލެއްގެ  ޤާނޫނ  

 943 ......................................................................................................................... ދޫކުރުން  ލިޔުން ކުރެވުނުކަމުގެ  ޢައްޔަން  ވަކ ލު 
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 943 ................................................................................................................................. ހާލަތްތައް ނެތް  ޢައްޔަންކޮށްދެވެން  ވަކ ލު 

 943 ................................................................................................................................ ދިނުން  ވަގުތު  ހާޒިރުވުމަށް  ވަކ ލު  ޤާނޫނ  

 943 ....................................................................................................................... ދިނުން  ފުރުޞަތު  ބައްދަލުކުރުމުގެ  ވަކ ލާ  ޤާނޫނ  

 943 ................................................................................................................................. ތައްތައްކަން  މަނާ ކުރުން ، ވަކ ލު ޤާނޫނ  

 
 943 ...................................................................................................................................................... ބާބު  ފަސްވަނަ

 943 ............................................................................................................................................ އިންޓަވިއުކުރުން  ސުވާލުކުރުމާއި

 943 .................................................................................................................................. މަނާކުރުން  ބިރުދެއްކުން  ކުރުމާއި  އަނިޔާ

 943 ............................................................................................................................................... އިންޓަވިއުކުރުން  ކުޑަކުދިންނާ 

 943 ................................................................................................................................... އެންގުން ވާހަކަ  ޙައްޤުތަކުގެ  ލިބިގެންވާ 

 942 ............................................................................................................................................................... އިންޓަވިއުކުރުން 

 942 ........................................................................................................................................................ ތަން  އިންޓަވިއުކުރާނެ 

 942 .................................................................................................................................................... ކުރުން އިންޓަވިއުތައްރިކޯޑު

 942 ............................................................................................................. އެޅުން  ހުރަހެއް ކުރުމަށް ރިކޯޑު  ދަނިކޮށް  ކުރަމުން  ރިކޯޑު 

 942 ....................................................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ރިކޯޑިންގ

 
 942 .......................................................................................................................................................... ބާބު  ހަވަނަ 

 942 .......................................................................... ކުރަންވ ގޮތް  ޢަމަލު  މ ހުން ހާޒިރުކުރެވ   ހާޒިރުކުރުމާއި، މ ހުން ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ 

 942 ........................................................................................................................................................... ހާޒިރުކުރުން  މ ހުން

 944 .................................................................................................................................................... ހާޒިރުކުރެވ ނެގޮތް  މ ހުން

 944 ....................................................................................................... ހާޒިރުކުރުން  މ ހުން  ބައްދަލުކޮށްގެން  ނުވަތަ  ގުޅައިގެން  ފޯނުން 

 944 .................................................................................................................................... ހާޒިރުކުރުން މ ހުން ފޮނުވައިގެން  ޗިޓް 

 944 ...................................................................................................................... ހާޒިރުނުވެވުން  ހެކިބަސްދ ން  ހާލަތުހުރިގޮތުން  ބަލި

 944 ..................................................................................................................................................... ގަޑި  ހާޒިރުކުރެވ   މ ހުން

 944 ....................................................................................................................... ގެނައުން  ލިޔުމެއް އެނގ ނެ  ކާކުކަން  ހާޒިރުވާއިރު 

 944 ........................................................................................................................ ހާޒިރުކުރުން  މ ހުން  މެދުވެރިކޮށް  ތްތައް ފަރާ އެކި

 
 944 ....................................................................................................................................................... ބާބު  ހަތްވަނަ 
 944 ......................................................................................................................................... (ކްރައިމް އޮފް ސ ން ) ވެށި  ކުށުގެ 

 944 ............................................................................................................................. ބަންދުކުރުން  ހިނގިތަން  ކުށް ނުވަތަ  ހާދިސާ 

 944 ............................................................................................................................................. ހިނގިތަން  ކުށް ނުވަތަ  ހާދިސާ 
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ނޑައެޅުން ހިނގިތަން  ކުށް ނުވަތަ  ހާދިސާ   949 ............................................................................................................................ ކަ

 949 ................................................................................................................................. ވަނުން ހިނގިތަނަށް  ކުށް ނުވަތަ  ހާދިސާ 

 949 ...................................................................................................................... މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމުގެ  ރައްކާތެރި  ކުށްހިނގިތަން 

 949 ..................................................................................................... މުއްދަތު ބ އްވ ނެ  ބަންދުކޮށްފައި  ހިނގިތަން  ކުށް ނުވަތަ  ހާދިސާ 

 949 ............................................................................................................................................................... އިސްތިސްނާވުން 

 
 943 ....................................................................................................................................................... ބާބު  އަށްވަނަ 

 943 ....................................................................................................................................... ރައްކާކުރުން  ހޯދައި  ގަރ ނާ  ހެއްކާއި

 943 .................................................................................................................... ން ބެލެހެއްޓު ރައްކާތެރިކޮށް  ހޯދުމާއި  ގަރ ނާ  ހެއްކާއި

 943 ........................................................................................................................................... ތަޙުލ ލުކުރުން  މަސްތުވާތަކެއްޗަށް 

 943 .................................................................................................................................................................... ނެގުން  ފޮޓޯ 

 943 ................................................................................................................................................ ރެކޯޑްތައް  ފަރާތުގެ  ންވަނަ ތި

 
 943 ....................................................................................................................................................... ބާބު  ނުވަވަނަ 

 943 ............................................................................................................................. ހާމަކުރުން  މ ޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު  ތަޙުޤ ޤާގުޅ  

 943 ................................................................................................................................................ ދިނުން  މަޢުލޫމާތު  މ ޑިޔާއަށް

 943 ........................................................................................................................... ހާމަކުރުން  މ ޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ވެށ ގެ  ކުށުގެ 

 944 ..................................................................................................................................... އޮޅުވާލުން މ ޑިޔާއިން  ލޫމާތުމަޢު ދެވ  

 944 .......................................................................................................................................................ހާމަނުކުރުން  މަޢުލޫމާތު 

 943 .......................................................................................................................................... ގޮތްތައް  ހާމަކުރެވިދާނެ  މަޢުލޫމާތު 

 
 943 ...................................................................................................................................................... ބައި ސާދަވަނަ

 943 ........................................................................................................ އުސޫލު ޢަމަލުކުރާ  ތަކެއްޗާމެދު  އެހެނިހެން  މުދަލާއި  ހިފެހެއްޓ  

 943 .............................................................................................. އުސޫލު  ޢަމަލުކުރެވ   ގެނެވ ތަކެއްޗާމެދު  ދަށަށް  ބެލުމުގެ މްސްގެ ކަސްޓަ

 943 ........................................................................................................... ނައްތާލުން  ތަކެތި  ބ ނުންވާ  ހުއްދަ އިދާރާތަކުގެ  ސަރުކާރުގެ 

 943 .......................................................................................................................................... ނެގުން  ދައުލަތަށް  މުދާ  ހިފެހެއްޓ  

 943 ............................................................................................................................................ ނައްތާލުން  ބާވަތްތައް  ކަރުދާހުގެ 

 943 ................................................................................................... ނައްތާލުން  އާލާތްތައް ބ ނުންކުރާ  މަސްތުވުމަށް  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި 

 943 ............................................................. ބެހެއްޓުން  ބ ނުންކުރުމަށް  ތަމްރ ންތަކުގައި  އާލާތްތައް ބ ނުންކުރާ  މަސްތުވުމަށް  މަސްތުވާތަކެއްޗާއި 

 943 ............................................................. ބެހެއްޓުން  ބ ނުންކުރުމަށް  ތަމްރ ންތަކުގައި  އެހެނިހެންތަކެތި  ގެނެވ   ދަށަށް  ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ 

 943 ................................................................................................. ވިއްކާލުން  ނ ލަމުގައި  ތަކެތި  ބ ނުންކުރެވިދާނެ ގޮތުގައި  ހަރުމުދަލުގެ 
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 943 ............................................................................................................... ފަރާތް  ކުރާ  ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހ   ގުޅ ގޮތުން  ތަކެއްޗާ 

 942 ................................................................................................................................................... ވިއްކާލުން  މުދާ  ހިފެހެއްޓ  

 942 .............................................................................. ނައްތާލުން  މުދާ ނުރައްކާވެދާފަދަ  ސަލާމަތަށް  ޢާންމުންގެ  ނުވަތަ  ސިއްޙަތަށް މުޢާން

 994 ......................................................................................................................... ނައްތާލުން  ތަކެތި  މަނާ އެތެރެކުރުން  ރާއްޖެއަށް

 994 ...................................................................................................................... ނައްތާލުން  މުދާ  ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް

 994 ........................................... ހުށަހެޅުން ލިޔުން  ނައްތާލުމަށް  ހަލާކުވުމުން  ނުވަތަ  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު މުދާ، ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް

 994 ........................................................................................................................ ނައްތާލުން  މުދާ ހުންނަ  ފިހާރައިގައި  ހިލ   ޑިއުޓ 

 999 .............................................. ހެޅުން ހުށަ ލިޔުން  ނައްތާލުމަށް  ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ  ހަމަވުމުން  މުއްދަތު  މުދާ ހުންނަ  ފިހާރައިގައި  ހިލ   ޑިއުޓ 

 999 ..............................................................................ވިއްކާލުން  ނ ލަމުގައި ތަކެތި  ހުންނަ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ހިންގާ  ބަނދަރު 

 999 .................................................................................................................... ނައްތާލުން  ރުމަސްއޫ ބަނގުރަލާއި  ގެންނަ  ބިދ ސ ން 

 999 ................................................................................................................................................... ޚަރަދު  ނައްތާލުމުގެ  ތަކެތި 

 999 ..............................................................................................................................................................ނައްތާލުން  ތަކެތި 

 993 ........................................................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ރިކޯޑު 

 993 .......................................................................................................................................................... ހުށަހެޅުން  މައްސަލަ

 
 993 .................................................................................................................................................... ބައި  ފަނަރަވަނަ 
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 944 ................................................................................................................................................................ ގަޑި ޚިދުމަތްދ  

 944 ....................................................................................................................................... އޮފ ސްތައް ޚިދުމަތްދ   ގަޑިއިރު 24

 944 .............................................................................................................................................. ގަޑި  ޚިދުމަތްދ   ރަމަޟާންމަހު 

 943 .............................................................................................................................. ބަންދުކުރުން  ހާލަތްތަކުގައި އޮފ ސް  ޚާއްޞަ

 943 ................................................................................................................. ގަޑިތައް  ހުށަހެޅ ނެ  އެދި  ދިނުމަށް  ބަލައިފާސްކޮށް  މުދާ

 943 .............................................................................................................................................. ޚިދުމަތްދިނުން  ގަޑ ގައި  ބަންދު 

 943 ......................................................................................... މުޢާމަލާތްކުރުން މެދުވެރިކޮށް  އ މެއިލް ދުވަސްތަކުގައި ބަންދު  ކަސްޓަމްސް 

 
 943 .......................................................................................................................................................... ބާބު  ދެވަނަ

 943 ................................................................................................................................. ބ ނުންކުރުން  ވަސ ލަތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކު 

 943 ................................................................................................................................. ޤާއިމުކުރުން  ވަސ ލަތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް 
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 943 ............................................................................................................................................................ޕޯޓަލް ކަސްޓަމްސް 

 943 ............................................................................................................................................................ ޚިދުމަތް އ މެއިލްގެ

 943 ................................................................................................................................................... ޚިދުމަތް  އެސްގެ .އެމް .އެސް

 943 ................................................................................................................................................................ މުޢާމަލާތްކުރުން 

 943 ..................................................................................................................................................... ޞައްޙަކަން  މުޢާމަލާތުގެ 

 943 .................................................................................................................................................ޒިންމާ ފަރާތުގެ  ޚިދުމަތްހޯދާ 

 943 ....................................................................................................................... ދިމާވުން  މައްސަލަ ވަސ ލަތްތަކަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 943 ........................................................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑް 

 
 942 ....................................................................................................................................................... ބާބު  ތިންވަނަ 

 942 ................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން  ތަފާސްހިސާބު  މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓް މުދަލާއި  އިމްޕޯޓް

 942 .................................................................................................................................................... އެއްކުރުން  ތަފާސްހިސާބު 

 942 ................................................................................................................ ބައިތައް އިސްތިސްނާވާ  ހިސާބުން މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ 

 934 .................................................................................................................................................... ގިންތިކުރުން  އައިޓަމްތައް

 934 ....................................................................................................................................................... ވެލިއު ސްޓެޓިސްޓިކަލް 

 934 .............................................................................................................................................................. ވަގުތު  ރެކޯޑްކުރާ 

 934 ............................................................................................................................................................ ރ ޓް އެކްސްޗ ންޖް

 934 ....................................................................................................................................................... އެދުން  ތަފާސްހިސާބަށް 

 934 ....................................................................................................................................................... ދޫކުރުން  ތަފާސްހިސާބު 

 934 .......................................................................................................................................................... ހިފެހެއްޓުން  ސިއްރު

 
 934 .................................................................................................................................................... ބައި  ނަވާރަވަނަ

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ އަދަބު  ދެވ   ޚިލާފުވުމުން  ގަވާއިދާ  ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................. ފިޔަވަޅުތައް  އަޅާ  ޓަމްސްއިން ކަސް

 
 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ ބާބު  ފުރަތަމަ

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... އިތުރުވުން މުދާ ވަރަށްވުރެ ޑިކްލެއަރކުރި 
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................... އިތުރުވުން މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... އިތުރުވުން  މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... އިސްތިސްނާވުން  ސަބަބުން ހިމެނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ތަކުގައި ލިޔުން

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................................... މަދުވުން  މުދާ
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 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... ދިނުން ފައިސާ ރިފަންޑް  މުދަލުގެ  މަދުވާ 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... ޑިއުޓ  ދައްކަންނުޖެހ  މުދާ ޖޫރިމަނާތަކުން އިސްތިސްނާވުން 

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. އިތުރުވުމުން ޖޫރިމަނާކުރުން  މުދާ ޑިކްލެއަރކުރިވަރަށްވުރެ 

ނޑައެޅުން އަގު މުދަލުގެ  އިތުރުވާ   .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... ކަ

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................ އެންގުން އަދަދު  ދައްކަންޖެހ   ޖޫރިމަނާ

 .Error! Bookmark not defined .................................. ފުރިހަމަކުރުން  ޝ ޓު  ކުރެވިފައިވާ  ޚާއްޞަ  އެކަމަށް ނުވަތަ  ރިޕޯޓު އެގްޒަމިނ ޝަން 

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................................... ދޫކުރުން  މުދާ

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................... ޒިންމާ ވެރިފަރާތުގެ 

 
 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................................. ބާބު  ދެވަނަ

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... ދިނުން  މަޢުލޫމާތު  ނޫން ޞައްޙަ ކަސްޓަމްސްއަށް 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... ހުށަހެޅުމުން ޖޫރިމަނާކުރެވ  އުސޫލު  މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަނޫން 

 933 ............................................................................................ ކްލެސިފިކ ޝަން ދިމާނުވުމާއި މުދާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ދިމާނުނުވުން 

 933 ............................................................. އުސޫލު ކްލެސިފިކ ޝަން ދިމާނުވުމާއި މުދާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ދިމާނުނުވުމުން ޖޫރިމަނާކުރެވ  

 
 933 ....................................................................................................................................................... ބާބު  ތިންވަނަ 
 933 ...................................................................................................................................... އަދަބު  އެކުށުގެ  ކުށްކުށާއި  ހެން އެހެނި

 933 .............................................................................................................. ތަފުސ ލު  ގޮތުގެ  ކުރެވ   ޖޫރިމަނާ ކުށްކުށުގައި  އެހެނިހެން 

 
 933 ....................................................................................................................................................... ބައި  ވިހިވަނަ 

 933 ..................................................................................................................................................................... ޖަދުވަލުތައް 

 933 ..................................................................................................................................................................... 4ޖަދުވަލު 

 933 ..................................................................................................................................................................... 9ޖަދުވަލު 

 934 ..................................................................................................................................................................... 3ޖަދުވަލު 

 934 ................................................................................................................................................................... 3ޖަދުވަލު  

 934 ..................................................................................................... ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް / ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް :  4ޖަދުވަލު 

 934 ........................................................................................................................................ ގުޑްސް ޑިކްލަރ ޝަން : 3ޖަދުވަލު 

 934 ............................................................................................................................ އެދ  ފޯމް އުޅަނދު ޗެކްކުރުމަށް : 3ޖަދުވަލު 

 934 .................................................................................................................... ވެސެލް އެރައިވަލް އިންފޮމ ޝަން ފޯމު : 3ޖަދުވަލު 

 934 ........................................................................................................................................... ކުރޫ ޑިކްލަރ ޝަން : 2ޖަދުވަލު 

 934 ............................................................................... އުޅަނދުގެ ކުރެހުމާއި ސްޕެސިފިކ ޝަން ހުށަހަޅަންވ  ގޮތުގެ ނަމޫނާ : 44ޖަދުވަލު 
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 934 .................................................................................................................................... ޖެނެރަލް ޑިކްލަރ ޝަން: 44ވަލު ޖަދު

 934 ........................................................ ބ ލުމަށް އެދ  ފޯމު  ރަސްމ  ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި: 49ޖަދުވަލު 

 934 .......................................................................................... އެޕްލިކ ޝަން ފޮރ އިންޓަރ އެޓޮލް ޓްރެވެލިންގ ޕަރމިޓް : 43ޖަދުވަލު 

ރޑް މެނިފެސްޓް އިސްލާހުކުރުމަށް އެދ  ފޯމް: 43ޖަދުވަލު  ރޑް އަދި އައުޓްވަ  934 .............. ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ބ ރުކުރާ މުދަލުގެ އިންޥަ

ރޑް މެނިފެސްޓް އޮ: 44ޖަދުވަލު  ރޑް އަދި އައުޓްވަ  934 .............. ންނަންވ  ގޮތުގެ ނަމޫނާ ވައިގެ މަގުން އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ބ ރުކުރާ މުދަލުގެ އިންވަ

ރޑް އަދި އައުޓްވަރޑް މެނިފެސްޓް އިސް: 43ޖަދުވަލު   934 .......................................... ލާހުކުރުމަށް އެދ  ފޯމްރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ އިންވަ

 934 ...................................................................................................................................... ވެލުއ ޝަން ފޯމް -ޕްރ  : 43ޖަދުވަލު 

 934 .................................................................................... އެޑިޝަނަލް އިންފޮމ ޝަން ޝ ޓް ފޯރ މެރިން ވެސެލްސް ފޯމު: 43ޖަދުވަލު 

 934 ............................................................................................................. ކްރޫ އެންޑް ޕެސެންޖަރ ވެލުއ ޝަން ފޯމް : 42ޖަދުވަލު 

 934 ........................................................................................................ އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް މުދާދޫކުރުމަށް އެދ  ފޯމް: 94ޖަދުވަލު 

 934 ............................................................................ ށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމް ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަ : 94ޖަދުވަލު 

 934 ......................................................................................................... ބޮންޑް ކ ޕަރުން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދ  ފޯމް : 99ޖަދުވަލު 

 934 .................................................................................................. ޤާނޫނ  ވަކ ލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް: 93ޖަދުވަލު 

 934 ........................................................................ ޤާނޫނ  ވަކ ލެއްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރިކަން އަންގާ ލިޔުން : 93ޖަދުވަލު 

 934 ................................................................................................................................... ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓް : 94ޖަދުވަލު 

 934 ............................................................................................... ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް އެދ  ފޯމް: 93ޖަދުވަލު 

 934 ................................................................................................... ރިންގެ ލައިސަންސަށް އެދ  ފޯމް ކަސްޓަމްސް މެދުވެ: 93ޖަދުވަލު 

 934 ................................................................................... އުޅަނދުފަހަރުގެ އ ޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދ  ފޯމް : 93ޖަދުވަލު 

 934 ........................................................................................... ލޯކަލް ކޫރިއަރ އ ޖެންޓުން ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދ  ފޯމް: 92ޖަދުވަލު 

 934 ............................................................................................ އެކްސްޕޯޓަރ ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެދ  ފޯމް / އިމްޕޯޓަރ : 34ޖަދުވަލު 

 934 ................................................................................................... ޑިއުޓ  ހިލ  ފިހާރަ ރަޖިސްޓްރ  ކުރުމަށް އެދ  ފޯމް : 34ޖަދުވަލު 

 934 ................................................................................................................................. ތަފާސްހިސާބަށް އެދ  ފޯމް: 39ޖަދުވަލު 

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

 934 ........................................................................... ރުމަށް އެދ  ފޯމް މަރުވެފައިވާ މ ހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކު : 33ޖަދުވަލު 

 934 ....................................................................... މަރުވެފައިވާ މ ހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އެދ  ފޯމް: 34ޖަދުވަލު 

 934 ............ ގާނެގޮތުގެ ތަފްސ ލް ކަސްޓަމްސް އިން ދ  ޚިދުމަތްތަކަށާއި އެކި އެކި ބ ނުންތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރާ ތަކެއްޗަށް ފ  ނަ : 33ޖަދުވަލު 
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 ކަސްޓަމްސް ޢާންމު ގަވާއިދު 

 މާއްދާތައް  ބްތިދާއ  އި 

 
 ދަށުން  ގެ ( ޤާނޫނު ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 8/2011 ނަންބަރު  ޤާނޫނު މިގަވާއިދަކ 

 .ގަވާއިދެކެވެ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލިބިގެން  ބާރު
 

 ތަޢާރުފު  .1

 .އެވެ "ގަވާއިދު ޢާންމު  ކަސްޓަމްސްގެ" ،ކިޔާނ  ގަވާއިދަށްމި
 

2.
  

 ނަން ގަާވިއދުގެ 

 .އިންެނވެ ސަރވިސް  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް ހިންގާނ   ގަވާއިދު މި
 

3.
  

 ފަރާތް  ހިންގާ  ގަާވިއދު 

 ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދު ،ފަާށނ  ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް
 31 ،ފާއިތުކޮށް ދުވަސް ( ތިރ ސް) 30 ފެށިގެން  ހުން ދުވަ ޝާއިޢުކުރާ

  .ފެށިގެންނެވެ  ދުވަހުން  ވަނަ (އެއްތިރ ސް)
 

 ޢަމަލުކުރުން  ގަާވިއދަށް  .4 (ހ)

 ފަށާ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި
 އައި ަޢމަލުކުރަމުން ން ކަސްޓަމްސްއި ޝާއިޢުކުރިއިރު މިގަވާއިދު ފެށިގެން ދުވަހުން 
 .ބާޠިލުވާނެއެވެ  މިންވަރުން ގުޅ  އެކަމަކާ ބައިތައް ގަވާއިދުގެ

 

   (ށ)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ،ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ  ގޮތަކަށް އެހެން  މިގަވާއިދުގައި
 .ގޮތަށެވެ  ތިރ ގައިވާ މާނަކުރެވ ނ  ޢިބާރާތްތައް  ލަފުޒުތަކާއި

 

5.
  

 މާނަ 

 ހުންނަ ލިޔެފައި އަނެކަކަށް އެކަކު  ،އެވަނ  ބުެނފައި ކަމަށް  "ޕޮންޑެންސްކޮރެސް"
 .ތަކެއްޗަށެވެ ސިޓ ފަދަ އަދި ކާޑު  ޕޯސްޓު ،މެސެޖް

 

   (ހ)

 ،ނުހުްނނަ ވެލިއު ކޮމަރޝަލް ،އެވަނ  ބުެނފައި ކަމަށް "ޑޮކިއުމެންޓްސް"
 .ލިޔުންތަކަށެވެ  އެކިބާވަތްތަުކގެނަ ހުން ޗާޕުކޮށްފައި

 

   (ށ)

 ގެނެވ  ގޮތުގައި  ސާމްޕަލްގެ ،އެވަނ  ބުނެފައި ކަމަށް "ކޮންސައިންމެންޓު އަގުހެޔޮ"
 ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދޫކުރުމަށް ނުލައި  ދެއްކުމަކާ ޑިއުޓ   ތެރެއިން ތަކެތ ގެ 

ނޑައަޅާ   .ކޮންސައިންމެންޓަށެވެ  ފެތ   މިންވަރަށް  ކަ

   (ނ)
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 އިލެކްޓްރޯނިކު ،ނައިގައިމާ ހުށަހެޅުމުގެ ތަކެތި ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް
 ހުށަހެޅުންވެސް ހުށަހަޅާ ތަކެތި  ކަސްޓަމްސްއަށް މެދުވެރިކޮށް ވަސ ލަތްތައް
 .ހިމެނ ނެއެވެ 

 

   (ރ)

ރޑް " ރޑް އަދި އިންވާ  އުޅަނދަކަށް ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް "މެނިފެސްޓް އައުޓްވާ
 މަޢުލޫމާތުގެ  މަފުރިހަ  އަދި ތެދު  ،މުދަލާގުޅ ގޮތުން އެންމެހައި ބަރުކުރެވިފައިވާ

 ހުށަހަޅާ  ޕައިލެޓު ނުވަތަ  މާސްޓަރު ނުވަތަ ވެރިފަރާތް އުޅަނދުގެ ބިނާކޮށް  މައްޗަށް
 .ބަޔާނަށެވެ 

 

   (ބ)

 މުދާ ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ތަފުސ ލު ގޮތުގެ ހުންނަ  ބަންދުކޮްށފައި  މުދާ"
 ޕެލެޓް 11 :މިސާލު) .ތަފްސ ލަށެވެ ގޮތުގެ ހުންނަ  ބަންދުކޮށްފައި  ކޮންޓެއިނަރގައި 

 ސްކިޑް  27 ،ކޮއިލް 19 ސ  .ޓ  .އެސް  ސްކިޑް  19 ،ކާޓަން 192 ސ .ޓ .އެސް
 (ލޯޑެޑް ލޫސް ސ .ޓ .އެސް
 

   (ޅ)

 ،ހިލަވެލި ،ހިލަ ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް "މުދާ ނ ނގ  ދެނެގަންނަން  ވޮލިޔުމް"
ނޑު ،ގ ސް ،ތެޔޮ ،ސިމެންތި  .މުދަލަށެވެ  ފަދަ މެޓ ރިއަލް ސްކްރެޕް  ،ދަގަ

 

   (ކ)

ނޑުމަގުން ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް  "އެލް.ސ .އެލް"  ކޮންޓެއިނަރެއްގައި  ގެންނަ ކަ
 .މުދަލަށެވެ  ކޮށްފައިވާ ކޮންސައިން ނަމުގައި ގިނަފަރާތުގެ  ވުރެ އެއްފަރާތަކަށް

 

   (އ)

ނޑުމަގުން ،އެވަނ  ބުނެފައި ކަމަށް" އެލް.ސ .އެފް"  ކޮންޓެއިނަރެއްގައި  ގެންނަ  ކަ
 .މުދަލަށެވެ ކޮށްަފއިވާ ކޮންސައިން އެއްފަރާތަކަށް

 

   (ވ)

 ބ ރުގެ ރާއްޖެއިން ،ވިއްކި މުދާ ،އެވަނ  ުބނެފައި ކަމަށް" ފަރާތް ވިއްކި މުދާ"
 .ފަރާތަށެވެ 

 

   (މ)

 އިމްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ބ ރުން ރާއްޖެއިން ،އެވަނ  ބުެނފައި ކަމަށް "ފަރާތް ގަތް  މުދާ"
 .ފަރާތަށެވެ 

 

   (ފ)

 ،އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް "ފަރާތް ރާ އެކްސްޕޯޓްކު މުދާ"
 .ފަރާތަށެވެ ރާއްޖ ގެ

 

   (ދ)

 ގަތް މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ،އެވަނ  ބުނެފައި ކަމަށް "ފަރާތް އެކްސްޕޯޓްކުރެވ   މުދާ"
 .ފަރާތަށެވެ  ބ ރުގެ ރާއްޖެއިން

 

   (ތ)

   (ލ) ޓްރ ޑް ވާރލްޑް އެވަނ   ފައި ބުނެ ކަމަށް "އެއްބަސްވުން ވެލުއ ޝަން  އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ"
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 އޮފް އިމްޕްލިމެންޓ ޝަން  އޮން އެގްރ މެންޓް" ގެ (އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ ) އޯގަނައިޒ ޝަން
 ޓްރ ޑް  އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރ މެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް
 .އަށެވެ "1994

 
 ޓްރ ޑް ލްޑްވާރ ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް" ޕެރެގްރާފް" ނުވަތަ "އާޓިކަލް"

 އޮފް އިމްޕްލިމެންޓ ޝަން  އޮން އެގްރ މެންޓް" ގެ( އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ ) އޯގަނައިޒ ޝަން
 ޓްރ ޑް  އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރ މެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް
 .ޕެރެގްރާފަށެވެ ނުވަތަ  އާޓިކަލަށް  ކަމާގުޅ   ގެ "1994

 

   (ގ)

 ޓްރ ޑް ވާރލްޑް ،އެވަނ  ޙަވާލާދ ފައި ކުނަްނަބރުާާއެ ނިންމުންތަކަށް  އެކިއެކި
 އޮފް އިމްޕްލިމެންޓ ޝަން  އޮން އެގްރ މެންޓް" ގެ (އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ ) އޯގަނައިޒ ޝަން

 ޓްރ ޑް  އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރ މެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް
 މްސް ކަސްޓަ އޮން ކޮމެޓ  އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  އާޓިކަލްގެ  ވަނަ 18 ގެ "1994

 .ނިންމުްނތަކަށެވެ  ވެލުއ ޝަންގެ 
 

   (ޏ)

 ،އެވަނ  ބުނެފައި ކަމަށް  "ގުޑްސް ސިމިލަރ" އަދި "ގުޑްސް އައިޑެންޓިކަލް"
 އޮން  އެގްރ މެންޓް" ގެ (އޯ.ޓ  .ޑަބްލިޔޫ) އޯގަނައިޒ ޝަން ޓްރ ޑް  ވާރލްޑް

 އޮން އެގްރ މެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް އޮފް އިމްޕްލިމެންޓ ޝަން 
 ޕެރެގްރާފްގައި  ވަނަ 2 އާޓިކަލްގެ  ވަނަ 15 ގެ "1994 ޓްރ ޑް އެންޑް ރިފްސްޓެ

 .ގޮތަށެވެ  މާނަކޮށްފައިވާ 
 

   (ސ)

 ޓްރ ޑް ވާރލްޑް ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް  "އުސޫލު ވެލިއުގެ ޑިޑަކްޓިވް "
 އޮފް އިމްޕްލިމެންޓ ޝަން  އޮން އެގްރ މެންޓް" ގެ (އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ ) އޯގަނައިޒ ޝަން

 ޓްރ ޑް  އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރ މެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII ލްއާޓިކަ
ނޑައަޅާ އަގު އާޓިކަލްގެދަށުން  ވަނަ  5 ގެ "1994  .އުސޫލަށެވެ ކަ

 

   (ޑ)

 ޓްރ ޑް ވާރލްޑް ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް "އުސޫލު ވެލިއު ކޮމްޕިއުޓެޑް "
 އޮފް އިމްޕްލިމެންޓ ޝަން  އޮން އެގްރ މެންޓް" ގެ (އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ ) އޯގަނައިޒ ޝަން

 ޓްރ ޑް  އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރ މެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް
ނޑައަޅާ އަގު  ދަށުން  އާޓިކަލްގެ ވަނަ  6 ގެ "1994  .އުސޫލަެށވެ ކަ

 

   (ޒ)

 އޯގަނައިޒ ޝަން ޓްރ ޑް ވާރލްޑް އެވަނ ބުެނފައި ކަމަށް "އުސޫލު ފޯލްބެކް "
 VII އާޓިކަލް  އޮފް އިމްޕްލިމެންޓ ޝަން  އޮން ގްރ މެންޓް އެ" ގެ (އޯ.ޓ  .ޑަބްލިޔޫ)

 ވަނަ  7 ގެ "1994 ޓްރ ޑް އެންޑް ޓެރިފްސް  އޮން އެގްރ މެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް
ނޑައަޅާ  އަގު ދަށުން  އާޓިކަލްގެ  .އުސޫލަށެވެ ކަ

 

   (ޓ)

   (ޔ) ކަމުގައި "ސިސްޓަމް ކޯޑިން އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް"
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 ގިންތިކުރުމުގެ މުދާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔ ގެ ،އެވަނ  ފައި ބުނެ
 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެކުލަވާލައި  މައްޗަށް  ޗެޕްޓަރުގެ 97 ބެލުމަށް  އަސްލެއްކަމަށް
 .ސިސްޓަމަށެވެ

 
 ކަސްޓަމްސްގެ  ދުނިޔ ގެ ،އެވަނ  ބުނެފައި ކަމުގައި "ނޯޓްސް އެކްސްޕްލެނ ޓަރ "

 ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން  ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް" އިންޖަމްޢިއްޔާ
 .ލިޔުންތަކަށެވެ  ނެރެފައިވާ ގޮތުން ކުރުމުގެ ތަފުސ ލު  އިތުރަށް  "ސިސްޓަމް

 

   (ޕ)

 ގިންތިކުރުމާ މުދާ ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް "އޮޕ ނިއަން ކްލެސިފިކ ޝަން"
 ނެރ  ބަޔާންކޮށް  ޝާދުއިރު ޖަމްޢިއްޔާގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔ ގެ ގުޅ ގޮތުން
 .ލިޔުމަށެވެ

 

   (ޖ)

 ބުނެފައި  ކަމަށް "ޑ ޓާބ ސް ސިސްޓަމް  ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓ "
 ކޮމޯޑިޓ   ހާމަނައިޒްޑް" ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔ ގެ ،އެވަނ 

 "ނޯޓްސް އެކްސްޕްލެނ ޓަރ " އާއި "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން 
 .އަށެވެ ސޮފްޓްވެއަރ ނެރެފައިވާ ހިމަނައިގެން 

 

   (ޗ)

 އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް  ،އެވަނ  ުބނެފައި ކަމަށް "ޓެރިފް ނެޝަނަލް "
 .ސިސްޓަމަށެވެ  ކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރު ހުށަހެޅުމަށްަޓކައި ތަފުސ ލު މުދަލުގެ

 ޑިޖިޓް 10 ބ ނުންކުރާ  ގިންތިކުރުމަށް  މުދާ  ރާއްޖ ގައި  ،ސިސްޓަމަކ  މި
 އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން  ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒް އޯ.ސ  .ޑަބްލިއު ) ޑްކޯ

 4 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރާއްޖެއަށް ކޯޑާއި ޑިޖިޓް 6 ސިސްޓަމްގެ ކޯޑިންގ
ާު  ޤާނޫނު  އާއި (ކޯޑް ޑިޖިޓް  ދިވެހިރާއްޖ ގެ)  31/79 ނަންބަރު

ނޑައަޅާފައިވާ  މުދަލަކަށް ން (ޤާނޫނު  އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް   ޑިއުޓ  ކަ
 .އެކެވެ ބ ސް ޑ ޓާ ޓެރިފް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ނެރ  ހިމަނައިގެން  ރ ޓް
 

    (ހހ)

 ،އުޅަނދާއި ދަތުރުފަތުރުކުރާ ވައިގެ ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް "އުޅަނދު"
ނޑުގެ  ،އެއްޗެއްސާއި ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ،އުޅަނދާއި ދަތުރުފަތުރުކުރާ ކަ
ނޑުމަގުންނާއި ،މުދާ މ ހުންނާއި  މިނޫނަސް  އަދި މަގުންވައިގެ ކަ

 އުފުލުމަށް  ،ގެންދިޔުމަށާއި ތަނަށް  އަނެއް ތަނުން  އެއް އެއްގަމުމަގުން
 .ވަސ ލަތަށެވެ ބ ނުންކުރާ 

 

    (ހށ)

 ،މުދާނަމަ އިމްޕޯޓްކުރާ  ބުނެފައިވަނ   ކަމުގައި "ކުރިފަރާތް ކަން"
 ލިޔުންތަކުގައި ކަމުގައި ފަރާތް  ލިެބންވ  މުދާ ނުވަތަ  ކޮންސައިނ 

 ކޮންސައިނަރ ،މުދާނަމަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  އަދި .ފަރާތެވެ ވާ ބަޔާންކޮށްފައި
 ބަޔާންކޮްށފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ކަމުގައި ފަރާތް ފޮނުވާ މުދާ ނުވަތަ 
 .ފަރާތެވެ

    (ހނ)
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 ގޮތަކަށް  އެއްވެސް ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް  "ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ"

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އިމްޕޯޓްކުރާއިރު  ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދަލެއް
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި  ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ ،އެކްސްޕޯޓްކުރާއިރު

 .ފަރާތަށެވެ  ތަމްސ ލުކުރާ އެފަރާތް ،ފަރާތާއި
 

    (ހރ)

 ބިލްގެ  އެއަރވ  ނުވަތަ  އެލް.ބ   ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމުގައި "ޝިޕްމަންޓް"
ނޑައެޅިފައިވާ  ދަށުން   ރެވިގެންކު އެޑްރެސް  ފަރާތަކަށް  ވަކި ކަ

 .މުދަލަށެވެ ގެންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 

    (ހބ)

 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،އެވަނ  ބުެނފައި ކަމުގައި "ބަނދަރު ރަސްމ  "
 .ތަންަތނަށެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  3

    (ހޅ)

 
 

 ބައި  އެްއވަނަ 

 ކޮންޓްރޯލް  ކަސްޓަމްސްގެ  ސަރަޙައްުދތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ 
 

 ބާބު  އެްއވަނަ 

 ޝަރުޠުތައް  ހުންނަންެޖހ   ސަރަޙައްދުތަުކގައި  ސަރަޙައްުދތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ 
 

ނޑައެޅ ނ  ގޮތުގައި ސަރަޙައްދުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ބ ނުމަށް  ގަވާއިދުގެ މި  ތިރ ގައި ކަ
 .ސަރަޙައްދުތަކެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

ސަރަަޙއްުދތައް  ކަސްޓަމްްސގެ  .6 (ހ)
  

 މުދާ  ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  މުގައިއިމްޕޯޓްކުރު މުދާ  ރާއްޖެއަށް
 އުޅ   މިކަންކަމުގައި ބ ލުމަށާއި  ،އެރުވުމަށާއި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގައި 

 ؛ސަރަޙައްދުތައް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ނިކުމެވުމަށް  ވަދެ މ ހުން 
 

1.    

 ފަޅުވެރިންނާއި  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން
 މިކަމުގައި ،އަރައިފ ބުމަށާއި މ ހުން އެނޫންވެސް ފަސިންޖަރުންނާއި

 ؛ސަރަޙައްދުތައް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  ވަދެނިކުމެވުމަށް  މ ހުން  އެހ ތެރިވާ
 

2.    

 އެ ،މ ހުންނާއި ފުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ފަސިންޖަރުންނާއި އަންނަ ރާއްޖެއަށް
 މުމާނި ފުރިހަމަކޮށް އިޖުރާއަތުތައް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފޮށިތަންަމތ ގެ މ ހުންގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ ބެހެއްޓުމަށް  ފޮށިތަންމަތި  ތިބުމާއި  އެމ ހުން ހަމައަށް  ކަ

3.    
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 ؛ސަރަޙައްދުތައް
 

 ބަލައި މުދާ ،ރައްކާކުރުމަށާއި މުދާ އެކްސްޕޯޓް އަދި އިމްޕޯޓް
 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފ ބުމަށް  މ ހުން  ،ދޫކުރުމަށާއި މުދާ ،ފާސްކުރުމަށާއި
 ؛ސަރަޙައްދުތައް

 

4.    

 ތަކެތި  ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޓުންޕޯސް
 ތަންތަނާއި  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރައްކާކުރުމަށް ،ބެހެއްޓުމަށާއި
 ؛ސަރަޙައްދުތައް

 

5.    

 ހިލ   ޑިއުޓ  ،ވެއަރހައުސްތަކާއި ބޮންޑެޑް ،ވެއަރހައުސްތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ
 ؛ތައްސަރަޙައްދު ވިޔަފާރ ގެ  މިނިވަން  ،ފިހާރަތަކާއި

 

6.    

 ބަނދަރުކުރުމަށް އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ބ ރުން  ރާއްޖެއިން
ނޑައަޅާފައިވާ   ޕާކުކޮށްފައި އުޅަނދުފަހަރު އެފަދަ ،ސަރަޙައްދުތަކާއި ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ  ބ އްވުމަށް   ؛ސަރަޙައްދުތައް ކަ
 

7.    

 ގޮތުގައި ދުތަކުގެސަރަޙައް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަާށއިރު ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި
ނޑައަޅާފައިވާ   .އެވަނ އެވެ ބަޔާންކޮްށފައި ގައި 1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ތަންތަން  ކަ

 ސަރަޙައްދުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ އިތުރުން ތަންަތނުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 1 ޖަދުވަލު
ނޑައެޅ  ގޮތުގައި  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ތަނެއް  ކޮންމެ ކަ
 .ނެއެވެކުރަންވާ

 

   (ށ)

   (ނ) .މަނާކެމެކެވެ ވަނުމަކ  ހުއްދަނެތި  ކަސްޓަމްސްގެ ،ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 
 ބާބު  ދެވަނަ 

 
 އެންމެަހއި  ކުރަންެޖހ  ކަސްޓަމްސްއިން  ބަނދަރުތަކުަގއި  ހިމެނ   ސަރަޙައްދު  ކަސްޓަމްސްގެ 

 ފަހިކޮްށދިނުން  ކުން ފަރާތަ ހިންގާ  ބަނަދރު  އެ ިއންތިޒާމު ކުރެވ ނެ  ކަންތައްތައް 
 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ،ބަނދަރުތަކުގައި އޮންނަ ސަރަޙައްދުތައް ކަސްޓަމްސްގެ
 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހިންގާ  ބަނދަރެއް  އެ ފުރިހަމަކުރުމަކ   ކަންތައްތައް 

 

 ފަރާުތގެ  ހިންގާ  ބަނަދރު  .7
  ޒިންމާ 

   (ހ) ކުރުމަށްޓަކައި އްކަތްތައްމަސަ ކުރަންޖެހ   ކަސްޓަމްސްއިން ބަނދަރުތަކުގައި 
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 ޢާންމުކޮށް  ހިންގުމަށް ކަންކަން އިދާރ  ބަނދަރެއްގައި އެ ،ޢިމާރާތްތައް ބ ނުންވާނެ 
 ބަނދަރެއް އެ ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ ވަސ ލަތްތަކާ  ޢިމާރާތްތަކާއި  ބ ނުންކުރާ 

 .ހަމަޖައްސައިދ ންވާނެއެވެ  ފަރާތަކުން  ހިންގާ 
 

ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން  ،ތެރެއިން ދުތަކުގެ ސަރަޙައް ކަސްޓަމްސްގެ  ކަ
 އުސްމިނަށް  ފޫޓު  (ހަތެއް) 7 ތިރިވެގެން  ،ފެށިގެން ބިމުން  ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި 

 ފެންސްޖަހައި އުސްމިނަށް ފޫޓް (ދ އް) 2 ރާނައި ނުފެްނނަގޮތަށް  އެތެރެ
 .ކުރުންބަންދު ނުވަދެވ ނެހެން  މެނުވ  ފަރާތްތަކަށް  އޮންނަ  ހުއްދަ  ،ބަންދުކުރެވި

   (ށ)

 އެހެނިހެން  މުދަލާއި ،ވަދެނިކުމެވުމަށާއި އުޅަނދުފަހަރު  މ ހުންނާއި  ސަރަޙައްދުތަކަށް
ނޑައެޅިފައި ޕޮއިންޓްތަކެއް ވަކި ނެރުމަށް  ،ވެއްދުމަށާއި  ސަރަޙައްދަށް  ތަކެތި   ކަ

 ޤާއިމުކުރެވިފައި ޕޯސްޓް ސެކިއުރިޓ   މިޕޮއިންޓްތަކުގައި އަދި . ހުންނަންވާނެއެވެ
 .ންވާނެއެވެ ހުންނަ
 

   (ނ)

 ބ ނުންވާނެ  ކުރުމަށް މޮނިޓަރ ބަލައި  ކަންތައްތައް ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
 ކުރެވިފައި ޤާއިމު ސަރަޙައްދުގައި  ،ސިސްޓަމެއް ކެމެރާ  ޓ ވ  ސ  .ސ 

 ލިބ ނެޮގތް  ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮންޓްރޯލް  މިސިސްޓަމުގެ އަދި .ހުންނަންވާނެއެވެ
 .ހަމަޖައްސައިދ ންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން ހިންގާ  އެބަނދަރު 

 

   (ރ)

 އަދި މުދަލާއި ޓްރާްނސިޓް ،މުދަލާއި އެކްސްޕޯޓް  ،އިމްޕޯޓްމުދަލާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
 އިންތިޒާމު ގެންގުެޅވ ނެ ވަކިކޮށްގެން މުދާ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް 
 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 

   (ބ)

 އެކަން ،ބަދަުލކުރާނަމަ ތަނަށް  އްއަނެ އެއްތަނުން  މުދާ  ހުންނަ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ޅ)

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު ތަކެތި  އެހެނިހެން  މުދަލާއި  ހިފެހެއްޓ  ބ ނުމަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 ކަސްޓަމްސްގެ  މިގޮތުން  .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެހިަފއި ވަކިތަނެއް  ބެހެއްޓ ނެ 
 ހުންނަ  ސަރަޙައްދުގައި ބ ނުމަށް  ސްޓަމްސްގެކަ ،މުދާ ހިފެހެއްޓ   ބ ނުމަށް 

 .ނުވާނެއެވެ  ނަގައިެގން ފ އެއް އެއްވެސް ފަރާތުން ހިންގާ ބަނދަރު  ދުވަސްތަކަށް
 

   (ކ)

ނޑު ،ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކޮންޓްރޯލް  ކަސްޓަމްސްގެ  މިންވަރަށް  އެކަށ ގެންވާ ރ ގަ
 .މުކުރަންވާނެއެވެ ޤާއި ފަރާތުން  ހިންގާ ބަނދަރު ނިޒާމެއް ހުންނާނެ  އަލިކަން

 

   (އ)

 ވަކިސަރަޙައްދެއް  ބަލައިފާސްކުރާނެ ތަކެތި  އެހެނިހެން  މުދަލާއި އުޅަނދުފަހަރާއި
ނޑައެޅިފައި   .އޮންނަންވާނެއެވެ  ކަ

 

   (ވ)
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ނޑުބަލައި މ ހުންގެ   ތަނެއް  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހަށިގަ
 .ހުންނަންވާނެއެވެ  ސަރަޙައްދުގައި 

 

   (މ)

 މ ހުން  ފުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ބ ރުން  ރާއްޖެއިން
 ލ ން" ފެހި" އަދި "ރަތް" ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި  ނިޒާމު ބަލައިފާސްކުރުމުގެ
 .ޤާއިމުކޮށްދ ްނވާނެއެވެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި 

 

   (ފ)

 ބަލައި  ތަކެތި  ދަލާއިމު އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި  އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 މުދާ ސްކ ނަރާއި ކޮންޓެއިނަރ ،މެޝިނާއި އެކްސްރ  ބ ނުންވާ  ފާސްކުރުމަށް
 ފާސްކުރުމަށް ބަަލއި މުދާ  އިތުރުންވެސް މ ގެ ސާމާނާއި ބ ނުންވާ  މިނެކިރުމަށް

 ؛ހޯދުން މެޝިނަރ  އެހެނިހެން  ބ ނުންވާނެ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ދ)

 ދުވަހުގެ  އަންނަ ޖެހިގެން  ،ފެށިގެން ން  6:00 ހެނދުނު  ދުވަހެއްގެވެސް ކޮންމެ
 ބަނދަރުތަުކން  ،މުދަލާއި ބ ލި  އެނބަނދަރަކަށް  ދެމެދު  އާ 6:00 ހެނދުނު 

 މެދުވެރިކޮށް ވަސ ލަތް އިލެކްޓްރޯނިކް ، ޝ ޓް ޓެލ   އެރުވިމުދަލުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް 
 ކުރިން ގެ 12:00 މެންދުރު ދުވަހުގެ އަންނަ  ޖެހިގެން، ލިޔުމުން ނުވަތަ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ތ)

 ގަވާއިދުން ،މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް
 ބެލެހެއްޓުމާ  މުދަލެއް އެ ،ނިމެންދެން ދޫކޮށް ދަުށން ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 މިގޮތުން . ންާވެނއެވެޓަބަލަހައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުދާ އެ ،ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ 

 މުދަލަކަށް  އެފަދަ ،ބަލައި ވައްތަރަށް ބާވަތާއި  މުދަލުގެ ،ބަލަހައްޓަންާވނ  މުދާ
 .ނުލިބ ނެގޮތަށެވެ  ގެއްލުން

 

  ބެލެހެއްޓުން  މުދާ  .8 (ހ)

 ކަސްޓަމްސްގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ލިބިގެން  ހުއްދައެއް ކަސްޓަމްސްގެ  ނުވަތަ  ،މެނުވ  ލުމުން ދޫކޮށް ދަށުން ބެލުމުގެ 
 ހިންގާ  ބަނދަރު  ގެންދިއުމަށް  ބ ރަށް ސަރަޙައްދަކުން ކަސްޓަމްސްގެ  ،މެނުވ 

 .ނުވާނެއެވެ  ހުއްދަކޮށްގެން  ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތުން 
 

   (ށ)

 ވަކިން  މާއެކުރައްކާތެރިކަ ،މުދާ ބާވަތްތަކުގެ  ނުރައްކާެތރި އެނޫންވެސް ކެމިކަލާއި
 އިތުރުން މ ގެ އަދި. ހުންނަންާވނެއެވެ ހަމަެޖހިފައި އިންތިޒާމު  ބެލެހެއްޓ ނެ 
 ހަލާކުވިޔަނުދ  ތަކެތިވެސް ޒާތުގެ ހަލާކުވާ އަވަހަށް ތެރެއިން ކާބޯތަކެތ ގެ 
 .ހުންނަންވާނެއެވެ  ހަމަޖެހިަފއި އިންތިޒާމު  ބެލެހެއްޓ ނެ 

 

   (ނ)

 ކަސްޓަމްސްގެ  ނުގެންދެވިގެން  ،މުދާ މ ނި އިޖުރާއަތުތަކުން  ކަސްޓަމްސްގެ
 ކަސްޓަމްސްގެ  ބަހައްޓަންާވނ   މުދަލެއް އެ ،ބަހައްާޓނަމަ ސަރަޙައްދެއްގައި 
 .ވަކިންނެވެ އެއްނުވާނެހެން  މުދަލާ ހުންނަ  ނުނިމި  އިޖުރާއަތުތަކުން 

   (ރ)
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 މުދާ ،ންތެރެއި މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅިފައިވާ ދޫކުރުމަށް  އެ މަޢުލޫމާތު  މުދަލުގެ ހުންނަ  ދޫނުކުރެވި  މުއްދަތުގައި ކަ

  .ދެމުންގެންދަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން  ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ  މުދާ
 

   (ބ)

 މުދާ ،ތެރެއިން މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅިފައިވާ  ދޫކުރުމަށް  ޢަމަލުކުރާނ  މުދަލާމެދު ހުންނަ  ނުގެންގޮސް މުއްދަތުގައި ކަ

 .ގޮތުގެމަތިްނނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި
 

   (ޅ)

 އެންމެހައި ފޯރުވައިދ  ކަސްޓަމްސްއަށް ހިންގާފަރާުތން  ބަނދަރު  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި
 މަރާމާތުކޮށް ފަރާތަކުން  ހިންގާ ބަނދަރުތައް  އެ ،ތަކެތި ސ ލަތްތަކާއިވަ ތަންތަނާއި 

  .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ
 

ބެލެހެއްުޓން  މަރާާމތުކޮށް  .9
  

 ބައިގެ އެއްވަނަ ގަވާއިދުގެ މި ،ބަނދަރުތަކުގައި އޮންނަ  ސަރަޙައްދުތައް   ކަސްޓަމްސްގެ
 ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ވާއިދުމިގަ ،ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  ދެވަނަ

 ހިންގާ  ބަނދަރެއް  އެ  ތެރ ަގއި ދުވަހުގެ (ނުވަދިހަ) 90 ފެށިގެން  ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ
 .ހަމަޖައްސައިދ ންވާނެއެވެ  ފަރާތުން

 

 ފުރިހަމަުކރުމަށް  ޝަރުޠުތައް  .10
  މުްއދަތު  ދެވ  

 ބާބު  ތިންވަނަ 

 ގެންިދއުން  އަނެއްަތނަށް ެއއްތަނުން  މުދާ  ދަށުގައިވާ  ކޮންޓްރޯުލގެ  ކަސްޓަމްސްގެ 
 

 ގެންދެވ ނ   އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  މުދާ ދަުށގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 އެޖެންޓް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ލިޔުމަކުން އެކަމަށްއެދި

ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހަޅުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް  .ންނެވެ މަތި އުސޫލެއްގެ ކަ
 

 މުދާ  އަނެއްތަނަށް  އެއްަތނުން  .11 (ހ)
  ހާލަތްތައް  ގެްނދެވ ނެ 

 ބާވަތްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތިރ ގައި ،ހުންނަ ދަށުަގއި ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން  މުދާ  ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން  މަތިން  އުސޫލެއްގެ  ކަ

 .ދެވ ނެއެވެ  ހުއްދަ ގެންދިއުމުގެ
 

   (ށ)

 ؛މުދާ ޓްރާންސިޓް
 

1.    

 ؛މުދާ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް 
 

2.    

    .3 ؛މުދާ ކުރަންޖެހ  ޓްރާންސްފަރ
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 ؛މުދާ ގެންނަ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 

4.    

 ؛މުދާ ގެންނަ  ސާވިސްމަގުން ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓް
 

5.    

 ؛މުދާ އެކްސްޕޯޓް 
 

6.    

 ؛މުދާ ޝިޕްސްޓޯރ
 

7.    

 ،ކުރިން ދެއްކުމުގެ ޑިއުޓ   އިމްޕޯޓް މުދަލަށް  ގެންނަ  ރާއްޖެއަށް ބ ރުން އްޖެއިންރާ
 ޓްރާންސިޓް ބަނަދރަށް އަނެއް ބަނދަރުން  އެއް ،އޮންނަ ކޮންޓްރޯލް  ކަސްޓަމްސްގެ

 އެ ބިލުގައި  އެއާރވ  ނުވަތަ  އެލް.ބ   މުދަލުގެ އެ  ގެންދެވ ނ  ގޮތުގައި  މުދަލުގެ
 .ނަމައެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުގައިކަ މުދާ ޓްރާންސިޓް މުދަލަކ 

 

  މުދާ  ޓްރާންސިޓް  .12 (ހ)

 މުދާ  ޓްރާންސިޓް ފިޔަވައި ހާލަތު ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި
 މުދަލެއް އެ ހުއްދަދެވ ނ  ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ އުފުލުމަށް އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން 
 ،ހުއްދަދ  އެޖެންޓް  އެ ނުވަތަ އެޖެންޓަށް  އުޅަނދުގެ ގެނައި ރާއްޖެއަށް

 .އެޖެންޓަކަށެވެ  ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި 
 

   (ށ)

 ގެންދާ މުދާ އެ ،އުޅަނދަކުން ނުވަތަ  ބަނދަރަކުން ހުރި މުދަލެއް ޓްރާންސިޓް
 މުދަލަކަށް  ާބލާ ބަނދަރަކަށް  ކޮންމެ ކުރިން ބަރުކުރުމުގެ މުދާ އުޅަނދަށް
 ކަސްޓަމްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 5 ވަލުޖަދު ގަވާއިދުގެ މި، ވަކިވަކިން
 އެ ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު އެ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފޯމު ޑިކްލަރ ޝަން ޓްރާންސިޓް
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި މުދަލާގުޅ 

  

   (ނ)

 ؛މެނިފެސްޓް ކާގޯ ޓްރާންސިޓް
 

1.    

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރ 
 

2.    

 .ބިލް  އެއަރވ  ނުވަތަ  ލ ޑިންގ އޮފް ބިލް 
 

3.    

 އުޅަނދަށް ގެންދިއުމަށް ބަނދަރަށް  އަނެއް ބަނދަރުން އެއް ،މުދާ ޓްރާންސިޓް
 ހުރި މުދާ ،ހުށަހެޅުމުން ޑިކްލަރ ޝަން ޓްާރންސިޓް ކަސްޓަމްސް ބަރުކުރަންވާނ  
 . ވެސިލްޖެހުމުްނނެ ކަސްޓަމްސްއިން  ދާގ ނާގައި ނުވަތަ  ކޮންޓެއިނަރުގައި 

 

   (ރ)

   (ބ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި ،ކުރިން ޗެކްކުރުމުގެ މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން
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ނޑައި ސިލް ޖަހާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން   އެއްވެސް އެސިލަށް ނުވަތަ  ކަ
 .ނުވާނެއެވެ  ދ ގެން ގެއްލުމެއް

 
 ކަސްޓަމުން  ސިލެއް ޖަހާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން މުދަލެއްގައި ޓްރާންސިޓް
ނޑުމުގެ ނޑާފައި ސިލު އެ ނުވަތަ ހަލާކުކޮށް ކުރިން ކެ  މުދާ  އެ  ނުވަތަ  ،ހުރިނަމަ ކަ

 މުދާ އެ ،ހުރިނަމަ ހަލާކުކޮށްފައި  ގޮތަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަންދުކޮށްފައިހުރި 
 މި ބާޠިލުކުރުމާއެކު ހުއްދަ ދ ފައިވާ އެފަރާތަކަށް ގެންދިއުމަށް  ނުވަތަ  އުފުލުމަށް 
 މުދަލެއް އެ ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި  ވަނަ  19 ގަވާއިދުގެ

 .ކުރެވ ނެއެވެ ޖޫރިމަނާ ފަރާތް ދ ފައިވާ ހުއްދަ ގެންދިއުމުގެ
 

   (ޅ)

 އެޤައުމަށް ، ގެނެސް ރާއްޖެއަށް މަގުމަތ ގައި ގެންދިއުމުގެ ޤައުމަކަށް އެހެން  މުދަލެއް
 ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގެ ދަށުގައި ޓްރޯލުގެ ކޮން ކަސްޓަމްސްގެ  ފޮނުވުމަށްޓަކައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 5 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި މުދަލަށް އެ ،ބަހައްޓާނަމަ ގޮތުގައި
 .ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ފޯމު ޑިކްލަރ ޝަން ޓްރާންޝިޕްމަންޓް  ކަސްޓަމްސް 

 

 މުދާ  ޓްރާންސްޝިްޕމަންޓް  .13 (ހ)

ނޑުމަ މުދަލަކ   ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް   މުދާހުރި އެ ،މުދަލެއްަނމަ ގެނައި ގުންކަ
 ހުރި އުޅަނދެއްގައި އެ، ކުރިން ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް އުޅަނދަށް

 އެޖެންްޓކަސްޓަމްސްއަށް އުޅަނދުގެ ،ޑިކްލަރ ޝަން މުދަލުގެ  ޓްރާންޝިޕްމަންޓް 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 

   (ށ)

 އުޅަނދުގެ އެ ،ނަމަ މުދަލެއް ގެނައި ވައިގެމަގުން މުދަލަކ   ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް 
 އެޖެންޓް  އުޅަނދުގެ ،މެނިފެސްޓް ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ،މެނިފެސްޓާއެކު ކާގޯ

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ނ)

  ގޮތުގައި ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގެ  ،ފިޔަވައި މުދާ އުފައްދާފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖ ގައި
 މުދަލާބެހ  އެ ،ފޮނުވާއިރު މަކަށްޤައު އެހެން  މުދަލެއް ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް
 މުދަލެއްކަން  އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖ ގައި މުދަލަކ  އެ ލިޔުމެއްގައި  އެއްވެސް 

 މުދާ ފަރާތާއި ފޮުނވި މުދާ އަދި .ނުވާނެއެވެ ބަދަލުކޮްށގެން ލިޔުން އެނގ ނެގޮތަށް 
 .ނުވާނެއެވެ ބަދަލުކޮށްގެން  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ ލިބެންވ  

 

   (ރ)

 ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ  މުދާ ހިމެނ   މެނިފެސްޓްގައި  ރާންޝިޕްމަންޓް ޓް
 އެ ،ވަނިކޮށް ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުގެމަތިން  ވާ އެއްގޮތް
 .ނުނެގ ނެއެވެ އެއް ޓެކްސް އެނޫންވެސް ނުވަތަ  ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް މުދަލުން 

 

   (ބ)

ނޑައެޅިފައިވާ ފޮނުވާލުމަށް  އަނބުރާ މުދާ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް   މުއްދަތުގެ  ކަ
 ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އެޖެންޓް  އުޅަނދުގެ ،ނުލެވިއްޖެނަމަ ފޮނުވާ ތެރ ގައި

 .އަންގަންވާނެއެވެ 

   (ޅ)
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 .ކުރެވ ނެއެވެނު އިމްޕޯޓު ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް ހިމެނ   ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގައި
 ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމަށް ބަލައި މުދާ ހިމެނ   ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގައި ވަނަ  12 ގަވާއިދުގެ މި ،ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ
 .ފާސްކުރެވ ނެއެވެ ބަލައި  މުދާ އެ ގޮތުގެމަތިން 

 

   (ކ)

 ކޮށްގެން  އެލޯންގްސައިޑް  އުޅަނދުފަހަރު ކުރާ ދަތުރު ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން
 އެކަމަށް  ،ދެވ ނ  ހުއްދަ ކުރުމަށް ބަދަލު  މުދާ އުޅަނދަށް އަނެއް އެއްއުޅަނދުން

 ،ހުށަހަޅާއިރު މިގޮުތން. ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެޖެންޓް  އުޅަނދުގެ އެދި
 އެނގެން  އެމް.ބ  .ސ   އަދި ޓަނ ޖް  ތަފްޞ ލާއި  މުދަލުގެ ބ ނުންވާ  ބަދަލުކުރަން 
 .ވާނެއެވެ އޮންނަން 

 

 މުދާ  ކޮށްގެން  އެލޯންްގސަިއޑް  .14 (ހ)
  ކުރުން  ސްަފރޓްރާން

 އެއް  ކޮށްގެން އެލޯންގްސައިޑް އުޅަނަދުފަހަރު އޮންނަ  ކޮންޓްރޯލްގައި ކަސްޓަމްސްގެ
ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން ،ބަދަލުކުރެވ ނ  މުދާ އުޅަނދަށް އަނެއް އުޅަނދުން  ކަ
 .ދަށުންނެވެ  އުސޫލެއްގެ

   (ށ)

 ޕޯސްޓް  ދާމު ގެްނނަ ރާއްޖެއަށް މަގުން ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 ޑެލިވަރ  އެއަރވ ބިލާއި  ދާގ ނާތަކާއި  ،ކަސްޓަމްސްއިން ގެންދަންވާނ   އޮފ ހަށް 
ނޑައި ސ ލް ދާގ ނާތަކުގެ  ،ބެލުމަށްފަހު އަޅާ އޯޑަރާއި   އޮފ ހުގެ  ޕޯސްޓް ،ނުކަ

 .ހަވާލުގައެވެ މުވައްޒަފެއްގެ
 

 ކޫރިައރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން  .15 (ހ)
 މުދާ  ގެންނަ  ަމގުން  ސަރވިސް 
 ގެްނދިއުން 

 އެކި ތަނުގެ  އެ ،ހުއްދަކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ދަށުން  ބެލުމުގެ  އޮފ ހުގެ ޕޯސްޓް
ނޑާ އޮފ ސްތަކަށް  ބ ގަށްލުމަްށފަހު  މެއިލް ޕާރުސަލްތައް  ގެްނދާ ނުކަ

 .ގެންދެވިދާނެއެވެ  ކޮށްގެން  ސ ލް  ކަސްޓަމްސްއިން
 

   (ށ)

 އިނުހުންނަ ޤާއިމުކުރެވިފަ އޮފ ސް ކަސްޓަމްގެ އަދި އޮފ ސް ޕޯސްޓް  ރ ޖަނަލް
 ކަމާބެހ   ސަރުކާރުގެ އޮފ ހާއި ޕޯސްޓް  ،ގެންނަތަކެތި އެޑްރެސްކޮށް  ރަށްރަށަށް 
 ސެކިއުރިޓ  އަދި ކަސްޓަމްސް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި  ހާޒިރުގައި  ފަރާތްތަކުގެ 
 .ފޮނުވާލެވިދާނެއެވެ  ފަރާތަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައިވާ  ތަކެތި  ނުޖެހ  ބަހައްޓަން  ބ ނުމަށް 

 

   (ނ)

 މުދަލުގެ ގެންދެވ ނ  ތަނަށް  އަނެއް އެއްތަނުން  ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް މުދާ
ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން ،ހުށަހެޅުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމަކުން ވެރިފަރާތުން  ކަ
 .ދަށުންނެވެ  އުސޫލެއްގެ

 

ގެްނދިުއން  މުދާ  އެކްސްޕޯޓް  .16 (ހ)
  

 ނުވަތަ އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް  ލަށް މުދަ ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި
 ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ޒިންމާ  ގެއްލުމުގެ އެލިބުނު ލިބިއްޖެނަމަ  ގެއްލުމެއް

 .އުފުލަންވާނެއެވެ 

   (ށ)
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 ފިޔަވައި ހާލަތްތައް  ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން ގައި ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 11 ގަވާއިދުގެ މި
 އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ގޮތްގޮތުން  އެހެނިހެން މުދާ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން ހަދަންވާނ   ގެންގޮސް ގެނައުމާއި  .މަތިންނެވެ  އުސޫލެއްގެ ކަ
 
 

 ގޮްތގޮތުން  އެހެނިހެން  .17
 އަނެއްތަނަށް  އެއްަތނުން 
  މުދާ  ގެްނދެވ  

 ބާބު ހަތަރުަވނަ 

 ތަކެތި ދޫކުރެވ   ގޮތުގައި  ސްޓޯރސްގެ  ޝިޕް
 

 ދަށުގައިވާ  ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ދޫކުރެވ ނ  ތަކެތި ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ  ޝިޕް
 އެއްބަސްވުންތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމ   ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖެ އުޅަނދުފަހަރަށާއި
ނޑައަޅާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނުތަަކށް  ބައިނަލްއަޤްވާމ    ކަ

 .އުޅަނދުފަހަރަށެވެ 
 

 އަށް  ސްޓޯރސް  ޝިޕް .18
އުޅަނދުފަހަރު  މުާދދޫކުެރވ ނެ 
  

 މާއްދާގައި ވަނަ 18 ގަވާއިދުގެ މި ،ަބލާނ  ސްޓޯރސްގެގޮތުގައި  ޝިޕް
 ބޯޓުގެ  ،ސްޕެއަރޕާސްޓްސްއާއި ގެންނަ ބ ނުމަށް  އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ކާބޯތަކެތި  ބ ނުންވާ  ފަޅުވެރިންނަށް  ،ފެނާއި ،ެތލާއި، އާލާތްތަކާއި ،އިކުއިޕްމަންޓާއި

 .ތަކެއްޗެވެ ފަދަ
 

 ގޮތުަގއި  ސްޓޯރްސގެ  ޝިޕް .19 (ހ)
  ތަކެތި  ދޫކުެރވ  

 ދެވަނަ  ގަވާއިދުގެ މި ،ދޫކުރެވ ނ  ތެޔޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި
 .ގޮތުގެމަތިްނނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި  ހަތްވަނަ  ބައިގެ
 

   (ށ)

 ޝިޕް ހުްނނަންވާނ   މުދާ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ  ޝިޕް
  .ކޮށްފައެވެ ކޮްނސައިން ނަމުގައި އުޅަނދުގެ ގެންނަ  ތަކެތި  އެ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ 

 

   (ނ)

 އުޅަދެއްގެނަމުގައި ގެންދާ  މުދާ ،ދޫކުރެވ ނ  މުދާ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ  ޝިޕް
 .ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ  ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ގަވާއިދުން

 

 އަށް  ސްޓޯރސް  ޝިޕް .20 (ހ)
  މުާދދޫކުރުން 

 ިޝޕް  ބާވަތްތައް ދުންފަތުގެ، ތަކެއްޗާއި އެކުލެވ  އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި
 ރާއްޖ ގެ  ،އެހެްނނަމަވެސް. ނުދެވ ނެއެވެ ހުއްދައެއް ކުރުމުގެ އެތެރެ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ

 ،ބ ނުމަށް ޅަނދެއްގެއު އޮތް ކޮންޓްރޯލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ  ،ސަރަޙައްދުގައި
 ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި ،މިްނވަރަކަށް ހުއްދަކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ޑިއުޓ އިން  އިމްޕޯޓް ،ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް، ވެއަރހައުސްއަކުން ބޮންޑެޑް
 .ނާޅައެވެ ުހރަހެއް މިމާއްދާ ދޫކުރުމަކަށް ބާވަތްތައް މި މަތ ން ގޮތެއްގެ އިސްތިސްނާވާ

 

   (ށ)
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 ނުވަތަ  ާޤނޫނަކުން  އެހެން މުދަލަކ  އެތެރެކުރާ ގޮތުގައި  ސްޓޯރސްގެ  ޝިޕް
 އެކުގައި ޑިކްލަރ ޝަނާ ގުޑްސް  މުދަލެއްނަމަ ނަގަންޖެހ  ހުއްދަ ދަށުން  ގަވާއިދެއްގެ

 .ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ އަސްލު  ހުއްދައިގެ އެ
 

   (ނ)

 މި  ،އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި  ތެރެއިން  މަނާތަކެތ ގެ  އެތެރެކުރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 ގޮތުގައި ޝިްޕސްޓޯރސްގެ ތަެކތި އެހެނިެހން ހުންނަ  ުއފައްދާަފއި ބ ނުންޮކށްގެން ދެބާވަތް

 ބެެލވ   ަހތިޔާރުކަމަށް. މަތ ްނނެވެ ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި، ދޫކުރެވ ނ 
 ނ ޝަނަލް  ންޑްއެ ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރ ، ދޫކުރެވ ނ  ބާވަތެއް އެއްވެސް

. މަތ ންނެވެ ޮގތެއްގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ ހަދާަފއިވާ ކަމަށް އެ ސެކިއުރިޓ ން
 ޝިޕްސްޓޯރސްގެ އެއްޗެއް އެއްވެސް މިނޫން، ބަޔާންކުރެިވފައިވާ ޮގތުގައި މަނާތަކެތ ގެ

 .ނުކުރެވ ނެއެވެ ދުލެއް ގޮތުގައި
 

   (ރ)

 ،ޚާއްޞަކުރެވި އްޓުމަށް ބެހެ ތަކެތި  ގެންނަ  ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ  ޝިޕް
 ވެއަރހައުސްތަކުގައި ބޮންޑެޑް ހެދިފައިވާ  ފެްނވަރަށް ގަބޫލުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ތަކެތި  ގެންނަ ގޮތުަގއި ޝިޕްސްޓޯރުގެ ބެހެއްޓުމަށް 
 

   (ބ)

 ،ނެތްނަމަ ވެއަރހައުސްއެއް  ބޮންޑެޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި
 .އުޅަނދަކަށެވެ ބ ނުންކުރަންޖެހ   ތަކެތި  އެ ދޫކުރެވ ނ   ތި ތަކެ
 

   (ޅ)

 ނުހުންނަ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި
 ބ ރުން  ރާއްޖެއިން ތަކެތި  ގެންނަ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް  ފަރާތްތަކުން 
 ތަކެތި އެ ،ނެތްނަމަ ރާއްޖ ގައި އުޅަނދު ބ ނުންުކރާ ތަކެތި  އެ ގެންނައިރު
 ދޫނުކުރެވި މުދާ ނެތިގެން  އުޅަނދު. އައުމުންނެވެ ރާއްޖެ  އުޅަނދު ،ދޫކުރެވ ނ 
 މައްސަލަ ޑެމަރ ޖްފ ގެ ދައްކަންޖެހ   ތެރ ގައި މުއްދަތުގެ  ބެހެއްޓ  

 .ވެރިފަރާތުންނެވެ އުޅަނދުގެ ،ހަމަޖައްސަންޖެހ ނ 
 

   (ކ)

 އުޅަނދުގެ ގެންދިއުމަކ  އުޅަނދަކަށް އެ ،މުދާ ދޫކުރެވ  ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ  ޝިޕް
، މުދަލެއް ދޫކުރެވ  ގޮތުގައި ޝިޕްސްޓޯރގެ  އަދި. ޒިންމާއެކެވެ އެޖެންޓުގެ  ނުވަތަ މާސްޓަރ

 އުޅަނދުގެ އެ ނުވަތަ ،ގެންދިއުމާއި ތަނަކަށް  އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދު ދޫކުރެވ  މުދަލެއް އެ
 ކުށެއް މިފަދަ .ކުށެކެވެ ވިއްކުމަކ  ނުވަތަ ދ  އެހެންފަރާތަކަށް  ފިޔަވައި ފަޅުވެރިން
 އުޅަނދުގެ އެ ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި  ވަނަ  19ގަވާއިދުގެ މި   ،ކޮށްފިނަމަ
 .އެޅ ނެއެވެ ފިޔަވަޅު  އެޖެންޓާމެދު  ނުވަތަ މާސްޓަރ

 
 
 

ޒިންމާ  އެޖެންޓުގެ  މާސްޓަާރއި  .21
  

 ބާބު  ފަސްަވނަ 
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 ތަކެތި  ފޮުނވާ  ތަކެއްޗާއި  ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް  ކޫރިައރ ުނވަތަ ޕޯސްޓުން 
 
 

 މާފު  ޑިއުޓ  ، ތެރެއިން ތަކެތ ގެ ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
، ތަކެއްޗާއި ގެންނަ  ބ ނުްނތަކަށް  ޒާތ  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ ތަކެއްޗާއި ގެންނަ ދާއިރާތަކަށް

 އަގުހެޔޮ ނުޖެހ  ދައްކަން ޑިއުޓ  ،ތަކެއްޗާއި ފަދަ ޑޮކިއުމެންޓްސް އަދި ކޮރެސްޕޮންޑެންސް 
ނޑައަޅާ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާމެދު ޢަަމލުކުރެވ ނ ، ކޮންސައިންމަންޓުތަކާ އުސޫލާ  ކަ

  .އެއްގޮތަށެވެ
 

 އަމިއްލަ  ފަރުދުްނގެ  .22
ތަކެތި ގެންނަ  ބ ނުންތަކަށް 
  

 ތެރެއިން ގެ ތަކެތ  ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 ޒާތ   ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ،ތަކެއްޗާއި ގެންނަ ބ ނުމަށް  އަމިއްލަ ދަތުރުވެރިން
ނޑައަޅާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރެވ ނ    ގެންނަ  ބ ނުންތަަކށް   ކަ

 .އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ
 

  ނެގުން  ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް  .23 (ހ)

 ތެރެއިން ަތކެތ ގެ ގެންނަ  ދުވެރިކޮށްމެ ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން
 ޒާތ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ،މުދަލާއި ގެންނަ ބ ނުަމށް  އަމިއްލަ ދަތުރުވެރިން
ނޑައަޅާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މާފުކުރުމަށް ޑިއުޓ  ،މުދަލުން ގެންނަ  ބ ނުންތަަކށް   ކަ

 ޢަމަލުކުރުމަށް ދުތަކެއްޗާމެ އެފަދަ ،ދޫކުރެވ ނ  މުދާ ހުންނަ އިތުރަށް  މިންވަރަށްވުރެ
ނޑައަޅާފައިވާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ   .އެއްގޮތަށެވެ ގަވާއިދާ ކަ

 

   (ށ)

 ގެންނަ  ބ ނުމަށް  ވިޔަފާރި މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 23 ގަވާއިދުގެ މި ،ތަކެއްޗާއި
 ބައިގައި  ވަނަ  3 ގަވާއިދުގެ މި ،ދޫކުރެވ ނ  ތަކެތި  ހުންނަ  އިތުރަށް ށްވުރެމިންވަރަ

 ހުށަހަޅައި ލިޔުން އެހެނިހެން  ޑިކްލަރ ޝަނާއި ގުޑްސް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 .ދެއްކުމުންނެވެ  ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް  ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 މަޢުލޫމާތު  މުދަުލގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ  .24 (ހ)
 ހުށަހެޅުން 

  

 ޑިއުޓ  ތެރެއިން ތަކެތ ގެ  ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން
 މުދަލުގެ ކުރަންވާނ   މުޢާމަލާތް  ކަސްޓަމްސްއާ  ތަކެއްޗާގުޅ ގޮތުން  ދައްކަންޖެހ 

 ބަދަލުގައި  ވެރިފަރާތުގެ ،ބ ނުންވެއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން  އަދި .ވެރިފަރާތުންނެވެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  އެއްވަނަ ބައިގެ ވަނަ 9 އިދުގެގަވާ މި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް 

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޢައްޔަން  މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ  ގޮތުގެމަތިން 
 

   (ށ)

 ކަސްޓަމްސްއިން  ތަކެތި ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން
 ކޫރިއަރ ލޯކަލް ،ސްޓެއްމެނިފެ އ ޖެންޓް އެތަކެތ ގެ ކުރިން ފާސްކުރުމުގެ  ބަލައި 

 ކޫރިައރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން  .25 (ހ)
 ގެންނަ  މެުދެވރިކޮށް  ސަރވިސް 
 މެނިެފސްޓް އ ޖެންޓް  ތަކެތ ގެ 
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 ތިރ ގައި މެނިފެސްޓާއެކު އ ޖެންޓް  .ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސަށް އެޖެންޓް 
 .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

  ހުށަހެޅުން 

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރ 
 

1.    

 ؛އެއަރވ ބިލް ޕޯސްޓު  ނުވަތަ  ކޫރިއަރ
 

2.    

 އ ޖެންޓް  ތަކެތ ގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 .ހިމަނަންވާނެެއވެ މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި މެނިފެސްޓުގައި

 

   (ށ)

 ؛ނަން ފުރިހަމަ  މިހާގެ  ގެނައި  ތަކެތި 
 

1.    

 ؛އެޑްރެސް މިހާގެ  ގެނައި  ތި ތަކެ
 

2.    

 ؛ބާވަތް  މުދަލުގެ އަދަދާއި ދާގ ނާގެ
 

3.    

 .ނަން އެކުންފުނ ގެ  ،މުދަލެއްނަމަ ގެނެސްފައިވާ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ
 

4.    

 އ ޖެންޓް  ތަކެއްޗެއްވެސް ހުރިހާ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 ނުހިމެނ   މެނިފެސްުޓގައި އ ޖެންޓް  އެގޮތުން  .ނެއެވެ ހިމަނަންވާ މެނިފެސްޓުގައި

 ބައިގައި ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މި ،ހުރެއްޖެނަމަ ޝިޕްމަންޓުގައި  ތަކެތި 
 .ކުރެވ ނެއެވެ ޖޫރިމަނާ އ ޖެންޓް  ކޫރިއަރ ލޯަކލް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ނ)

 މި ފާސްކުރެވ ނ   ބަލައި  ކެތި ތަ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން
 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 12 ގަވާއިދުގެ

 

26.
  

 ފާސްކުރުން  ބަލައި  ތަކެތި

 ތަކެތި އެ ދޫކުރެވެންދެން ތަކެތި ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން
 ފަރާތުގެ  ހަވާލުވެފައިވާ  ބެލެހެއްޓުމާ  މުދާ ،ދަށުގައި ކޮންްޓރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ  ،ހުންނާނ 
 .ދަށުގައެވެ ބެލުމުގެ 

 

 ކަސްޓަމްްސގެ  ތަކެތި .27
ބެެހއްޓުން  ކޮންޓްރޯލްަގއި 
  

 ތަނަށް  އަނެއް އެއްތަނުން  ތަކެތި ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ  ވާ ބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި ގެންދެވ ނ  

 

 އަެނއްތަނަށް  އެއްތަުނން  ތަކެތި .28
  ގެްނދިއުން 

 ވެރިފަރާތުން  ތަކެތ ގެ ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 މިގޮތުން  .ފޮނުވާލެވިާދނެއެވެ އަނބުރާ  ފަރާތަށް  ފޮނުވި  އެތަކެތި ،ބ ނުންނުާވނަމަ

 ލޯކަލް ދުވަހު ފާސްކުރާ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން  ބ ނުންާވތަެކތި ފޮނުވާލަން  އަނބުރާ 
 07 ފެށިގެން  ދުވަހުން ހަވާލުކުރާ ތަކެތި އެ .ހަވާލުކުރެވ ެނއެވެ އ ޖެންޓަށް  ކޫރިއަރ

 ފޮނުވާލުން  ނުބރާ އަ .29 (ހ)
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 ކޫރިއަރ ލޯކަލް  ފޮނުވާލުމަށްފަހު  އަނބުރާ ތަކެތި  އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ  (ހަތެއް)
 .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އ ޖެންޓް 

 
 ކޫރިއަރ ލޯކަލް، ތަކެތި  ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން
 ދޫކުރެވ  އ ޖެންޓަށް ކޫރިއަރ ލޯކަލް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި ހާޒިރުގައި އ ޖެންޓްގެ
ނޑައެޅިފައިވާ ތެރެއިން ތަކެތ ގެ  ،ތުމަޢުލޫމާ ަތކެތ ގެ ހުންނަ ނުގެންގޮސް މުއްދަތުގައި ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ބެހެއްޓުަމށް ތަކެތި އެ  (ފަހެއް) 05 ެފށިެގން ދުވަހުން ހަމަވާ މުއްދަތު ކަ
 .ދ ންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އ ޖެންޓް ކޫރިއަރ ލޯކަލް ތެރ ގައި ދުވަހުގެ

 

   (ށ)

 ކަސްޓަމްސްއިން  ފޮނުވާލުމަށް  އަނބުރާ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގައި (ށ) މިމާއްދާގެ
 އަނބުރާ ތަކެތި  އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ  (ހަތެއް) 07 ފެށިގެން  ދުވަހުން ދ  ހުއްދަ

 .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އ ޖެންޓް  ކޫރިއަރ ލޯކަލް  ފޮނުވާލުމަށްފަހު 
 

   (ނ)

 ތެރެއިން ަތކެތ ގެ ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން
ނޑައެޅިފައިވާ  ދޫކުރުމަށް ތަކެތި  ބެހެއްޓ  ދަުށގައި ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ކަ
 ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި ޢަމަލުކުރާނ   މުދަލާމެދު ހުންނަ  ނުގެންގޮސް މުއްދަތުގައި

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގައި

   (ރ)

 ޝިޕްމަންޓުތައް ތަކެތ ގެ  ބ ރުކުރެވ  މެދުވެރިކޮށް ކޫރިއަރސަރވިސް ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ކުރުމަށްޓަކައި ސް ޕްރޮސެ

 

 ބ ރުކުުރން  ތަކެތި .30
  

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

   (ހ)

 ؛އެއަރވ ބިލް ޝިޕްމަންޓްގެ
 

   (ށ)

. ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 6 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި

 (.މުދަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހ   ޑިކްލަރ ޝަން)
 

   (ނ)

 
 ބާބު  ހަވަނަ 

 ދިނުން  ހުއްދަ  ފަރާތްތަކުން ހިންގާ  އެތަންތަން  ވަެދނުކުތުމަށް ސަރަޙައްުދތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ 
 

 ކަސްޓަމްސްގެ ބަނދަރުތަކުގައި  ރަސްމ   ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ކަސްޓަމްސްގެ
ނޑައަޅާފައިވާ މަށް ސަރަޙައްދުކަ  އަދި އުޅަނދުފަހަރު  މ ހުންނާއި  ތަންތަަނށް  ކަ
 ދ ންވާނ   ހުއްދަ ފަރާތްތަކުން  ހިންގާ އެތަންތަން  ،ވަދެނުކުތުމަށް ތަކެތި  ވެހިކަލްފަދަ 
  .ލިބިގެންނެވެ  ހުއްދަ  ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއިދުން

 

.31 (ހ)
  

 ސަަރަޙއްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްްސގެ 
 ން ދިނު ހުއްދަ  ވަެދނުކުތުމަށް 
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 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ  ނެތި ހުއްދަ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 .މަނާކަމެކެވެ ވަދެނުކުމެވުމަކ  ވެހިކަލްފަދަތަކެތި  އަދި އުޅަނދުފަހަރު މ ހުންނާއި 

 

   (ށ)

 އަދާކުރާ ވަޒ ފާ މ ހުންނާއި  މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
 އެންމެހައި  ވަދެނިކުމެވާ އެސަރަޙައްދުތަކަށް ބ ނުަމކު އެނޫންވެސް މ ހުންނާއި 
 އެތަންތަން  ހުއްދަ ވަދެނިކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތްތައް 
  ގުޅ ގޮތުން  ަފރާތާ ބ ނުންވާ  ދޫކުރަން ހުއްދަ އެ ،ދ ންވާނ  ފަރާތްތަކުން  ހިންގާ 

 އަސްލު ލިޔުްނތަކުގެ އެންމެހައި  ހުށަހެޅ  ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ  އެތަންތަން 
 މިގޮތުން  .ހޯދުމަށްފަހުގަެއވެ ހުއްދަ  ކަސްޓަމްސްގެ ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ މި ،ލިޔުންތަކަކ  ހުށަހެޅ 
 .ވެވާންވާނެއެ ލިޔުންތަކަށް  ދެނެގަނެވ ނެ  ފުރިހަމަވާކަން އެމ ހެއްގައި ޝަރުޠުތައް 

 

 ސަަރަޙއްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްްސގެ  .32 (ހ)
  މ ހުން  ވަެދނިކުެމވާ 

 ،ވަދެނިކުމެވުމުގައި އެތަންތަަނށް  އުޅ އިރުއާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ
 އަބަދުވެސް  ާފސް ނުވަތަ  ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަދެނުކުމެވުމަށް  ތަނަށް  އެތަން 

 .ނެއެވެ ހުންަނންވާ ހަރުކޮށްފައި  ފެންނަގޮތަށް 
 

   (ށ)

 ހުއްދަ ވަދެނިކުމެވުމުގެ ވެހިކަލް  ނުވަތަ  އުޅަނދުފަހަރު ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 ވެހިކަލްގެ ނުވަތަ އުޅަނދު ދެވުނު ހުއްދަ ،ދިނުމަށްފަހު ފަރާތްތަކުން  ހިންގާ  އެތަންތަން 
 ދުވަހުގެ  (ތިނެއް) 3  ގިނަވެގެން  ދެވުނުތާ  ހުއްދަ އެ ،ބާވަތް ،ނަންބަރާއި ރަޖިސްޓަރ 
 .ދ ންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު  ސަރުކާރު ) ތެރ ގައި

 

 ސަަރަޙއްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްްސގެ  .33
 އުަޅނދުފަަހާރއި  ވަެދނިކުެމވާ 
  ތަކެތި ވެހިކަލްފަދަ 

 އަދާކުރުމަށް ޑިއުޓ  ރަސްމ  ހަމައެކަނި ވަންނަންވާނ   ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 .ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ ބ ުނން ދޫކުރެވިފައިވާ  ހުއްދަ  ނުވަތަ 
 

 ސަަރަޙއްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްްސގެ  .34
  ބ ނުން  ވަންނަްނޖެހ  

 ވަދެ ވެހިކަލްފަދަތަކެތި  އަދި އުޅަނދުފަހަރު މ ހުންނާއި  ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 ދޮރާށިތަކުން  ދ ފައިވާ އްދަހު ކަސްޓަމްސްއިން އަދި ޚާއްޞަކުރެވި އެކަމަށް  ނުކުމެވާންވާނ  

 .ތަންަތނުންނެވެ  އެފަދަ  ނުވަތަ 
 

 ސަަރަޙއްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްްސގެ  .35
ތަންތަން  ވަެދނިކުެމވާންެޖހ  

  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ިތރ ގައި މ ހުންގައި  ވަދެނިކުމެވާ  ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ
  .ވާންވާނެއެވެ  ފުރިހަމަ  ޝަރުޠުތައް 

 

 އި ދިނުުމގަ  ހުއްދަ  .36
 ބަލާނެ ކަސްޓަމްްސއިން 

  މިންަގނޑު 

 މައްސަލައެއް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  އެތަކެތ ގެ  ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި 
 ޙުކުމުން އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފ ޒްކޮށް  ޙުކުމް  ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ޝަރ ޢަތަށް 
ނޑައެޅުނު  .ވެފައިވުން އަހަރު ( ތިނެއް) 03  މާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު  ކަ

 

   (ހ)

 މައްސަލައެއް ޖ ނާއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ
 ޙުކުމެއް  ދިގުމުއްދަތެއްގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ (ާބރަ) 12 ސާބިތުވެ ޝަރ ޢަތަށް 

   (ށ)
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ނޑައެޅުނު އެޙުކުމުން ނުވަތަ  ،ނިމުނުތާ ތަންފ ުޒކޮށް އެޙުކުމް  ،ކޮށްފައިވާނަމަ  ކަ
 .ވެފައިވުން އަހަރު (އެކެއް) 01 މަޢާފުކުރެވުނުތާ  އަދަބު

 
 މި  ފަރާތަކ  އެދ  ހޯދުމަށް ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ފުރިހަމަވާ ޝަރުުޠތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ
 ދަހުއް ވަދެުނކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަރާތަކަށްވާނަމަ

 .ދެވ ނެއެވެ  އެފަރާތަކަށް
 

 ސަަރޙަްއދުތަކަށް  .37 (ހ)
 ާދއިމ   ވަެދނިކުެމވުުމގެ 

 ކަސްޓަމްްސއިން  ހުއްަދއާެމދު 
  އެންުގން  ގޮތެއް  ނިންމާ 

 އެދި ހޯދުމަށް  ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 ދުވަހުގެ (ިތނެއް) 3 ގިނަވެގެން  ލިބ ތާ  ހުށަހެޅުންތައް  ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ކަސްޓަމްސްއިން  އެހުށަހެޅުމަށް  (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު  ސަރުކާރު ) ތެރ ގައި
 .ޖަވާބުދ ންވާނެއެވެ 

 

   (ށ)

 އެއްވެސް ހަމަނުވާ ޝަރުޠު  ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 .ދ ގެންުނވާނެއެވެ ހުއްދަ އެ  ފަރާތްތަކުން  ހިންގާ  ސަރަޙައްދުތައް  ،ފަރާތަކަށް

 

   (ނ)

 ހިންގާ  އެތަންތަން  ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ  ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 ބަންދު  ސަރުކާރު ) ތެރ ގައި ދުވަހުގެ  (ތިނެއް) 3 ގިނަވެގެން  ދ ތާ  ފަރާތްތަކުން 
 ކަސްޓަމްސްއަށް  ލިޔުންތައް އެންމެހައި ގުޅ   ހުއްދައާ އެ (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް

 .ޅަންވާނެއެވެ ހުށަހަ
 

 މަޢުލޫމާތު  ހުއްަދއާެބހ   .38 (ހ)
  ދިނުން  ކަސްޓަމްްސއަށް 

 އެއްވެސް ،ުހއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް  ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 (ތިނެއް ) 3 ގިނަވެެގން ބާޠިލުކުރާތާ  ހުއްދަ އެ ،ބާޠިލުކޮށްިފނަމަ ސަބަބަކާހެދި 

 އެކަން (ނުހިަމނައި ދުވަސްތައް ންދު ބަ ސަރުކާރު ) ތެރ ގައި  ދުވަހުގެ
 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ށ)

 ފަރާތުގެ  ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ވަދެނިކުމެވުމަށް   ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 ފަރާތަށް  ދޫކުރި ހުއްދަ އެކަން ،ބަދަލުވެގެން މަޢުލޫމާތެއް  އެއްވެސް  ފާހުގައިވާ

 ތެރ ގައި ުދވަހުގެ (ތިނެއް ) 3  ގިނަވެގެން  ންގިތާއެ އެކަން  ،އަންގައިފިނަމަ
 ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު  އެ (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު )

 .ދ ންވާނެއެވެ 
 

   (ނ)

 ކަސްޓަމްސްގެ ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  މާއްދާގައި ވަނަ  36 ގަވާއިދުގެ މި
 ކުރަން ނުވަތަ  ކޮށްފިކަމަށް މ ހަކު ފައިވާދ  ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ  ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ކުރުމުގައި  ކުށެއް އެފަދަ ނުވަތަ  ކަމަށް  ކުރަމުންދާ ނުވަތަ  އުޅ ކަމަށް
 މައްސަލައިގައި  އެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤ ޤަށް  ކަސްޓަމްސްގެ  ބައިވެރިވިކަމަށް
 ރ ޢަތުން ޝަ މައްސަލައާމެދު އެ ނުވަތަ ،ނިމެންދެން ގޮތެއް  ބެހ ގޮތުން  ދަޢުވާކުރުމާ

  ހިފެހެއްޓުން  ހުއްދަ  .39 (ހ)
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 ހުއްދަ އެ ،ހިފެހެއްުޓމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ މ ހަކަށް  އެ ނިމެންދެން  ގޮތެއް
 .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް ދޫކުރި
 

 ފަރާތަކާމެދު ދ ަފއިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 ސާބިތު ޝަރ ޢަތަށް  ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ  ތަޙުޤ ޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 ހުއްދަ ހިފެހެްއޓިފައިވާ، ނިންމައިފިނަމަ ނުކުރަން ދަޢުވާ  ނުވަތަ ،ނުވެއްޖެނަމަ

 .ދ ންވާނެއެވެ އެފަރާތަކަށް  އަލުން
 

   (ށ)

 ފަރާތަކާމެދު ދ ަފއިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 ސާބިތު ޝަރ ޢަތަށް  ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ  ތަޙުޤ ޤަށް މްސްގެކަސްޓަ

 ދޫކުރި  ހުއްދަ އެ ،ބާޠިލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ،ވެއްޖެނަމަ
 .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް 

 

  ބާޠިލުކުރުން  ހުއްދަ  .40 (ހ)

 ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާަތކަށް އެއްވެސް މަށް ވަދެނިކުމެވު ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 އެ ،އަންގައިފިނަމަ ކަސްޓަމްސްއިން ާބޠިލުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ހިފެހެއްޓުމަށް  ހުއްދަ
 އެކަން ފަރާތަށް  ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ،ޢަމަލުކޮށް އެގޮތަށް ފަރާތުން ދޫކުރި  ހުއްދަ

 ބަންދު  ސަރުކާރު ) ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 03 ގިނަވެގެން  އެންގުމަށްފަހު 
 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް

 

   (ށ)

 ވެހިކަލްފަދަތަކެތި  އަދި އުޅަނދުފަހަރު މ ހުންނާއި  ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 ބ ނުންވާ  ދޫކުރަން ހުއްދަ  އެ ،ދޫކުރަންވާނ  ހުއްދަ ވަގުތ   ވަދެނުކުމެވުމުގެ

 ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު  ގުޅ  ވެހިކަލްފަދަތަކެއްޗާ އަދި ދުފަހަރުއުޅަނ މ ހުންނާއި 
 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ  ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ ހުށަހަޅައި

 

 ސަަރޙަްއދުތަކަށް  .41 (ހ)
 ދޫކުެރވ   ވަެދނިކުެމވުމަށް 

  ހުއްދަ  ވަގުތ  

 ކަސްޓަމްސްއަށް އެދި ހުއްދައަށް ވަގުތ  ދޫކުރެވ  ދަށުން  ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި
 ކަސްޓަމްސްއަށް ،ގޮތެއް ނިންމި ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދައާމެދު އެ ވަގުތު  ހުށަހަޅާ
 .އަންގަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި ލިޔުން
 

   (ށ)

 އެ ،ފަރާތްތަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 އަދާކުރުމަށް ވާޖިބު ޤާނޫނ   ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން  މ ހެއްގެ އެ ،އުޅުމުގައި ވަދެ ތަންތަަނށް 
 އެ މ ހަކު އެ ،ފެނިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް  އޮތްކަމަށް ސަބަބެއް ފަދަ އެޅިދާނެ ހުރަސް

 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ނެރުމުގެ ސަރަޙައްދުން 
 

 މ ހަކު ދޫކުެރވިފަިއވާ  ހުއްދަ  .42
 އެ ހުއްޓާ  ސަަރޙަްއދެްއަގއި 

  ނެރުން  ތަނުން 

 ގިންތިތަަކށް  ސަރަޙައްދުތައް ކަސްޓަމްސްގެ  ޙާލަތެއްގައި ބ ނުންވެއްޖެ  ކަސްޓަމްސްއިން
 ކަސްޓަމްސްއިން ވަދެނިުކމެވުމަށް ސަރަޙައްދުތަކަށް ނުވަތަ  ތަންތަަނށް  ޚާއްޞަކުރެވ   ،ބަހައި
 ކަސްޓަމްސްއަށް  އިޚުތިޔާރު  ހަމަޖެއްސުމުގެ ދޫކުރާގޮތަށް  ފާހެއް ނުވަތަ ހުއްދައެއް ޚާއްޞަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ 

 ސަރަަޙއްުދތައް  ކަސްޓަމްްސގެ  .43
  ބެހުން  ގިންތިތަކަށް 
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 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ  ކުރިން ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން  މިގަވާއިދަށް
، މަޢުލޫމާތު އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ

 އެ ،ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަސްދޮޅަސް) 60 ފަށާތާ ރަން ޢަމަލުކު މިގަވާއިދަށް
 .ދ ންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތްތަކުން  ހިންގާ  ތަންތަން 

 

 ޢަމަލުކުރަން  މިަގވާިއދަށް  .44 (ހ)
 ކުރިން  ފެށުމުގެ 

 ވަނުުމގެ  ސަަރޙަްއދުތަކަށް 
ފަރާތްަތއް  ދެވިަފިއވާ  ހުއްދަ 

  

 މަޢުލޫމާތު  ދ  ކަސްޓަމްސްއަށް ތުގެމަތިން ގޮ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްފަހު ދިރާސާ ބަލައި 

 ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް  ،ފުރިހަމަނުވާނަމަ އެމ ހެއްގައި ޝަރުޠުތައް 
 .ނެއެވެ ބާޠިލުކުަރންވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

   (ށ)

 ބާބު  ހަތްވަނަ 
 

 ޑިުއޓ ދެއްކުން  މުދަލުގެ  އިހުމާލުވާ 
 

 ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ނުަވތަ ހަލާކުވެ ގެއްލި މުަދލެއް އިހުާމލުން ފަރާތުގެ ހަވާލުވާ ބެލެހެްއުޓމާ ނިމެންދެން  ދޫކޮށް ދަށުން
 ،ފައިސާ  ޑިއުޓ އަށްވާ އެކްސްޕޯޓް ނުވަތަ އިމްޕޯޓް މުދަލެއްގެ އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކަމެއް އެފަދަ

. ނިންމަންވާނެއެވެ ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން ހަާވލުވެަފއިވާ ބެެލހެއްޓުމާ މުދަލެއް އެ
 ފަރާތަކުން ހަވާލުވެފައިވާ މާ ބެލެހެއްޓު މުދަލެއް އެ ބަދަލު ދ ންޖެހ  ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ އަދި

 .ދ ންވާނެއެވެ
 

 ުމދަލުގެ  އިހުމާުލވާ  .45
  ޑިއުޓ ެދއްކުން 

 ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ހާލަތްަތކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 އިހުމާލުވ   މުދަލަށް  އެ ފަރާތުން  ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ  މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ 

 .ބެލ ނެއެވެ  އިކަމުގަ
 

ބެލުން  އިހުމާުލވުންކަުމަގއި  .46 (ހ)
  

 މުދާ މެނިފެސްޓުންނާއި  މުދަލުގެ ،ގެނެސްފައިވާކަން ރާއްޖެއަށް މުދާ
 ތެރެއިން މުދަލުގެ  އެނގ   ޓެލ ޝ ޓުން  ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ 
 އެ  ،މުދާ ދޫކުރެވިފައިނުވާ ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ  ގަވާއިދުން

 .ނެތުން  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ  މުދާ
 

1.    

 އަރުވައި އުޅަނދަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ  އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި
 މުދަލެއް  އިހުމާލުން  ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ  މުދާ ،ބ ލުމުގައި
 .މެދުވެރިވުން ކަމެއް އެފަދަ ތަނުވަ ހަލާކުވެ  ނުވަތަ  ގެއްލި
 

2.    
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 ކުރުމުގައި ބަދަލު އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމުގައި  މުދާ
 މުދާ ކަމެއްކުރުމުގައި އެފަދަ  އެނޫންވެސް ނުވަތަ އުފުލުމުގައި މުދާ ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ގެއްލި މުދަލެއް އިހުމާލުން  ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ 
 .މެދުވެރިވުން ކަމެއް  އެފަދަ ނުވަތަ  ކުވެހަލާ
 

3.    

 ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ނުފެތ ގޮތަށް  ޙާލަތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި މި
 ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ  ހަލާކުވެ  ނުވަތަ ގެއްލި މުދަލެއް ދަށުގައިހުރި

 މުދަލަކަށް  އެ ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ  މުދަލެއް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
ނޑައަޅާނ  ނޫންކަން  ނުވަތަ އިހުމާލުވިކަން   މައްސަލައެއް  އެ ކަސްޓަމްސްއިން   ކަ

 .ކުރުމަށްފަހުއެވެ ތަޙުޤ ޤު
 

   (ށ)

  ބަންދުކޮށްފައިވާ  ގައި ޕެކިންގގ ތަފާތު  ،ދެއްކުމުގައި ޑިއުޓ  މުދަލުގެ  އިހުމާލުވާ
 މުދަލާ އެ ނުވަތަ  ޝިޕްމަންޓް އެ ،ބަލާނ  އިގޮތުގަ ތަުފސ ލުގެ މުދަލުގެ ހުންނަ  ދާގ ނާގައި

 ޑިއުޓ  މުދަލަށް އެ  އަދި .ތަފްސ ލަށެވެ މުދަލުގެ ހުންނަ  އެނގެން  ލިޔުންތަކުން  ގުޅ 
ނޑައަޅާނ   އަގު ދައްކާނެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަބއިގައި ވަނަ 05 ގަވާއިދުގެ މި ކަ

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ 
 

 ބެލުާމއި  ތަފުސ ލު  މުދަުލގެ  .47
ނަޑއެޅުން  ައގު  މުދަުލގެ  ކަ

  

 ބެލެހެއްޓުމާ  މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް
 ނުވަތަ މުދަލެއްގެ ދައްކައި ކަމަށް ހަމަ  ޝ ޓުން  ޓެލ   ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ 
 ތެރެއިން ދާގ ނާއެއްގެ ،ނުލިބިހުރެ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް ބ ރުފުށަށް  ދާގ ނާއެއްގެ

 ،ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން މައްސަލަ އެ  ،މަދުވެއްޖެނަމަ އްމުދަލެ
 ޑިއުޓ  ދައްކަންޖެހ  މުދަލަށް  އެ ،ގަބޫލުކުރެވ ނަމަ އޮތްކަމަށް ސަބަބެއް  އެކަށ ގެންވާ

 އިޚުތިޔާރު ނުނެގުމުގެ ފަރާތުން ަހވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ  މުދަލެއް އެ
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

  އިސްިތސްނާ  .48 (ހ)

 ކުރިން ދޫކޮށްލުމުގެ ކަސްޓަމްސްއިން މުދަލެއް  ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 މުދަލުގެ ނުވެގެން ބ ނުން  ކުރަން އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ  ހަލާކުވެއްޖެނަމަ 
 މުދަލެއް  އެ ހާލަތްތަުކގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ،ދޫކޮށްލާނަމަ ވެރިފަރާތުން

  .އިސްތިސްނާވެއެވެ ނެގުމުން ޓ ޑިއު
 

   (ށ)

 ދަށުން  ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލެއް ކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް
 .ނައްތާލުން

 

1.    

 .ހަލާކުވުން ވަރަށް ނުކުރެވ  ބ ނުން  މުދަލެއް ހާދިސާއެއްގައި ޤުދުރަތ 
 

2.    

 ސާމާނު ނުހިފ   ބ ނުން  އ ގެ ،ހުންނަ ހަލާކުކޮށްލުމުން  މުދަލެއް  ދަށުން  މާއްދާގެ މި
  ޑިއުޓ  ދައްކަންޖެހ   ތަކެއްޗަށް އެފަދަ  ،އެތެރެކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެއަށް

   (ނ)
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 .ދައްކަންވާނެއެވެ
 

 
 

 ބައި  ދެވަނަ 
 

 އުޅަނދުަފހަރު  ފުރާ  ރާއްެޖއިން  އުޅަނުދފަހަާރއި  އަންނަ  ބ ރުން  ރާއްެޖއިން 
 

 ބާބު  އެްއވަނަ 
 

 ދޫކުރުން  ގެަނއުމާއި  ދަށަށް ްޓރޯލުގެ ކޮން ކަސްޓަމްސްގެ  އުޅަނުދފަހަރު 
 

 ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ރާއްޖ ގައި، އުޅަނދުފަހަރާއި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ބ ރުގައި ރާއްޖެއިން
 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބ ރުން ރާއްޖެއިން ،ތެރެއިން އުޅަނދުފަހަރުގެ ބ ރުދަތުރުކުރާ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ފެށިގެން  ވަގުތުން ވަންނަ  ސަރަޙައްދަށް ރާއްޖ ގެ އުޅަނދުފަހަރު

 .ދަށުގައެވެ  ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އޮންނާނ   ހަމަޖެހެންދެން  ގޮތަކަށް ތެރެއިން  ގޮތްތަކުގެ 

 ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްްސގެ  .49
އުަޅނދުފަަހރު  ދަށުަގިއވާ 

  

 ؛ނުކުންނަންދެން ބ ރަށް ސަރަޙައްދުން ރާއްޖ ގެ
 

   (ހ)

 ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުގެމަިތން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ނަވަ 50 ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ދޫކުރަންދެން އުޅަނދު އެ ދަށުން  ކޮންޓްރޯލުގެ 

 

   (ށ)

 ތިރ ގައި އެދި ދޫކޮށްދިނުމަށް  އުޅަނދުފަހަރު  ކޮންޓްރޯލުގެދަށުން  ކަސްޓަމްސްގެ
 .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

 ދޫކުުރން  ދަށުން  ކޮންޓްރޯލުގެ  .50 (ހ)

 އެދ  ޗެކްކުރުމަށް އުޅަނދު ،ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 7 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ފޯމު
 

1.    

 ،އުޅަނދެއްނަމަ ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރ  ބ ރުގައި ރާއްޖެއިން ،އުޅަނދަކ  އެ
، ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ފަރާތަކަށް  ރާއްޖ ގެ ރަޖިސްޓަރ  އުޅަނދުގެ އެ

 ދޫކޮށްފައިވާ ކޮމިޔުނިކ ޝަނުން  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްޓްރ 
 ؛ލިޔުން
 

2.    

 އެންމެ އުޅަނދެއް އެ، ދޫކުރެވ ނ  ދަށުން  ކޮންްޓރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދެއް
 އުޅަނދަކަށް އެ ،ބ ލުމަށްަފހު މުދާ ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުގައި ކުރި ފަހުން 

   (ށ)
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 ބަލައި  ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދު އެ މުންދެއްކު ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހ 
 .ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 
 ރާއްޖ ގައި ނުވަތަ  އުޅަނދެއް ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 ގޮތުގައި އުޅަނދެއްގެ ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން، އުޅަނދެއް އުފައްދާފައިވާ
 ކުރުމާއެކު  ރަޖިސްޓަރ  ކޮމިޔުނިކ ޝަނުގައި އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮފް މިނިސްޓްރ 

 .ގެނެވ ނެއެވެ  ދަށަށް  ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ  އުޅަނދު އެ
 

 ބ ރަށް  ރާްއޖެއިން  .51 (ހ)
 ރަޖިސްަޓރ   ދަތުރުުކރުމަށް 

 އުަޅނދުފަަހރު  ކުރާ
 ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްްސގެ 

  ގެަނއުން  ދަށަށް 

 ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން ޅަނދުފަހަރުއު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން  އުޅަނދު އެ ދެވ ނ  ހުއްދަ ދަތުރުކުރުމުގެ

 .ފަހުއެވެ
 
 

   (ށ)

 ބާބު  ދެވަނަ 
 

 ބ ލުން  އަރުަވއި  ތަކެތި ،އަަރއިފ ބުމާއި  އުޅަނުދފަަހރަށް ދަށުގައިވާ  ކޮންޓްރޯުލގެ  ކަސްޓަމްސްގެ 
 
 

 އޮންނަ ަދށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ،ނެތި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ
 .މަނާކަމެކެވެ ބ ލުމަކ  އަރުވައި ތަކެތި ،އައިސްވުމާއި ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް 

 

.52 (ހ)

  

 ޮގސް  އުޅަނދުފަަހރަށް 
 އަރުަވއި  ތަކެތި އަިއސްުވމާއި 

 ބ ލުން 

 ހެންއެ ކުރިން އެރުމުގެ  ކަސްޓަމްސްއިން  އުޅަނދަކަށް އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 .މަނާކަމެކެވެ ބ ލުމަކ   އަރުވައި މުދާ އަރައިފ ބުމާއި މ ހަކު އެއްވެސް 

 

   (ށ)

 ބެލުމަށް  ބެުލންތައް  ބަލަންޖެހ   ގުޅ ގޮތުން  ރައްކާތެރިކަމާ ސަލާމަތާއި ޤައުމ 
 އެހެން  ،އެރުމާއި އުޅަނދުފަހަރަށް  ފަރާތުން ފޯސްގެ ޑިފެންސް ނ ޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް
 ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނެއްގައި  އެ ،ންލިބިގެ ބާރު ގާނޫނަކުން 

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ  އިން  (ށ) މާއްދާގެ މި އެރުންތައް އަރާ އުޅަނދުފަހަރަށް 
 

   (ނ)

 ކަސްޓަމްސްގެ  ،ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު ލިބިފައިވާ  ކްލިއަރެންސް ޑިޕްލޮމެޓިކް ދިވެހިރާއްޖ ގެ
، ބ ލ ނ  އަރުވައި ތަކެތި  އައިސްވުމާއި  ގޮސް ށް އުޅަނދުފަހަރަ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ 

 .ފަރާތްތަކަށެވެ  ހުއްދަދ  ކަސްޓަމްސްއިން ،ސަރަޙައްދަކުން ހުއްދަކުރާ  ކަސްޓަމްސްއިން
 

 ޮގސް  އުޅަނދުފަަހރަށް  .53
 ކަސްޓަމްްސގެ  އަިއސްުވުމގައި 

 ހޯދުން  ހުއްދަ 

 މި ވެވ ނ  އިސްއަ ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް  ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ފާސް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  ދެވަނަ ބައިގެ ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ

 ޮގސް  އުޅަނދުފަަހރަށް  .54 (ހ)
  ފަރާތްތައް  އަިއސްެވވ ނެ 
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 .ފަރާތްތަކަށެވެ  ދޫކުރެވިފައިވާ
 

 

 އްފަސިންޖަރެ ނުވަތަ ކުރޫއެއް އުޅަނދެއްގެ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 .ނުވާނެއެވެ ބ ނުމެއް  ފާހެއް ފ ބުމަށް  އަރައި  އުޅަނދަކަށް އެ
 

   (ށ)

ނޑުމަގުން  ޑިކްލަރ ޝަނުގައި ކުރޫ ،ގެންނަ ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ކަ
 ކަސްޓަމްސްއަށް ބާަލއިގެން އުޅަނދުން ކުރުމަށްޓަކައި ކްލިއަރ ތަކެތި  ހިމަނާފައިވާ 
 .ގަޑިތަކުގައެވެ ޚިދުމަތްދ  މްސްއިންކަސްޓަ ،ގެންނަންވާނ 

 

 ތަކެތި ގެންނަ  ފަޅުެވރިން  .55
  ބ ލުން 

 ބާބު  ތިންވަނަ 
 

 ދިނުން  ކްލިއަރެންސް  އިންާވރޑް  ބަނދަުރކުރުމާއި  އުޅަނުދފަހަރު  އަންނަ  ބ ރުން  ރާއްެޖއިން 
 

 ބަނދަރަކަށް  ރާއްޖ ގެ އުޅަނދެއް ކޮންމެ  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ބ ރުން ރާއްޖެއިން
ރޑް  ކަމަކ   ކުރަންޖެހ   ފުރަތަމަ އެންމެ މަށްފަހު އައު  .ހޯދުމެވެ ކްލިއަރެންސް އިންވާ

 ގަޑިއިރުގެތެރ ގައި (ބާރަ) 12 ގިނަވެގެން އަންނަތާ  ބަނދަރަށް  އުޅަނދު މިގޮތުން 
ރޑް ކަސްޓަމްސްއިން  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ތެރ ގައި މ ގެ .ހޯދަންވާނެއެވެ  ކްލިއަރެންސް އިންވާ

 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  ޅަނދުފަހަރުއު ލިބިފައިވާ  އިމްތިޔާޒް
 

ރޑް  .56 (ހ)  ކްލިއަރެްނސް  އިްނވާ
  ހޯދުން 

 ނުފޯރާ ބާރު އިްނސާނ ، ތެރ ގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި
 މި ،ހޯުދމަށްފަހުގައި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ  މެދުވެރިވެގެން ޙާލަތެއް ޚާއްޞަ

 އެހެން  ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ށްފައިވާ ބަޔާންކޮ ގައި 2 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ
 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  މުއްދަތު  އޮންނަ  ބަނދަރުކޮށްފައި  ތަންތަނުގައި 

 

   (ށ)

 ކްލިއަރެންސް  އިންާވރޑް ،ބަދަލުވުމުން ހާލަތު  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި
 އުޅަނދު ރަކަށްބަނދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި   2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ހޯދުމަށްޓަކައި

 .އަންނަންވާނެއެވެ 
 

   (ނ)

ރޑް  އުޅަނދުފަހަރަށް  އަންނަ  ބ ރުން ރާއްޖެއިން  މި ދެވ ނ  ކްލިއަރެންސް އިންވާ
 .ބަނދަުރތަކުންނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ

 

 އިްނާވރޑް  އުޅަނދުފަަހރަށް .57 (ހ)
 ކްލިއަރެްނސްެދވ ނެ 

  ބަނަދރުަތއް 

ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވ  ނަމަވެސް ރަސްމ  ބަނދަރުތައް ( ހ)ގެ މި މާއްދާ
ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުާދ އަރުވައި ބ ލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ 

 . ދެވ  ޙާލަތްތަކުގައި އެ ތަންތަނުްނ އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދެވިދާނެއެވެ

 

  (ށ)
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 ،އައުމާއެކު ބަނދަރަކަށް  ރާއްޖ ގެ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ބ ރުން  ރާއްޖެއިން
 ކަސްޓަމްސްއަށް އ ޖެންޓް  ނުވަތަ މާސްޓަރު ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން  އުޅަނދުގެ އެކަން

 .އަންގަންވާނެއެވެ 
 

 އައުާމއެކު  އުޅަނދު  .58
އެންގުން  ކަސްޓަމްްސއަށް 

  

ރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް ނެތި  އ ޖެންޓަކު  ވަގުތުން  ދ  ލިއަރެންސްކް އިންވާ
 މި، ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ އ ޖެންޓަކު ގަޑިއިރުގެތެރ ގައި (ސާޅ ސްއަށެއް) 48 ފެށިގެން 
 ނުވަތަ ވެރިފަރާތް  އުޅަނދުގެ އެ  ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގައި  ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ
 ދެވ ނ   ފުރައިގެން ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން އުޅަނދަކަށް އެ އަދި .ކުރެވ ނެއެވެ ޖޫރިމަނާ މާސްޓަރު
 .ނިންުމމުންނެވެ  ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ކުރެވ  މިގޮތުން 

 

 އަންނަ  ނެތި އ ޖެންޓަކު  .59
  އުޅަނދުފަަހރު 

 ވެރިފަރާތުން  އުޅަނދުގެ ނުވަތަ  ފަރާތަކުން ހަވާލުވެފައިވާ އ ޖެންޓްކަމާ  އުޅަނދެއްގެ
 ޤާނޫނާއި ނުވަތަ  ،ވަކިކޮށްފިނަމަ އ ޖެންޓް  އުޅަނދެއްގެ އެ ހުށަހަޅައިގެން  ކަސްޓަމްސްއަށް

 އ ޖެންޓް، ވަކިކޮށްފިނަމަ އ ޖެންޓް އެ ކަސްޓަމްސްއިން  ސަބަބުން  ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ
 އެހެން  އުޅަނދަކަށް އެ ގަޑިއިރުގެތެރ ގައި   (ސާޅ ސްއަށެއް) 48 ގިނަވެގެން ވަކިކުރާތާ
 އ ޖެންޓަކު ގަޑިއިރުގެތެރ ގައި (ސާޅ ސްއަށެއް) 48 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ އ ޖެންޓަކު

 އެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 42 ގަވާއިދުގެ މި ،ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ
 އުޅަނދަކަށް އެ އަދި .ކުރެވ ނެއެވެ ޖޫރިމަނާ މާސްޓަރު ނުވަތަ  ވެރިފަރާތް އުޅަނދުގެ
 ކަސްޓަމްސްއަށް  ފައިސާ ޖޫރިމަނާ  ރެވ  ކު މިގޮތުން  ެދވ ނ  ފުރައިގެން  ބ ރަށް ރާއްޖެއިން
 .ނިންމުމުންނެވެ  ދައްކައި

 

ބަދަލުކުުރން  އ ޖެންޓްކަން  .60
  

ރޑް އުޅަނދުފަަހރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް  ،ދިނުމުގެކުރިން ކްލިއަރެންސް އިންވާ
 އަދި ބޯޓުފަހަރާއި  ،ކ ވޯލް ،ފާލަން މަގަތު ،އުޅަނދެއް އެ ހުއްދަނެތި  ކަސްޓަމްސްގެ

ނޑުފަހަ  ކުރުމަކ  އެލޯންގސައިޑް  ކައިރިކޮށް ތަންތަަނށް  ތަކެއްޗާއި ފަދަ ރުބަ
 .މަނާކަމެކެވެ

 

ކަންތައްތައް  މަނާ  ކުރުން  .61 (ހ)
  

ރޑް  އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް  އެ ދިނުމުގެކުރިން ކްލިއަރެންސް އިންވާ
 .މަނާކަމެކެވެ ބ ުލމަކ  އަރުވައި މުދާ ފ ބުމާއި އަރައި މ ހަކު އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް

 

   (ށ)

ނޑުމަގުން  ހަމަޖައްސައިގެން  އ ޖެންޓަކު  ،ތެރެއިން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަ
 ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ (ބާރަ) 12 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ 
 "ފޯމު އިންފޮމ ޝަން  އެރައިވަލް ވެސެލް " ،ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި 8 ޖަދުވަލު

 އެ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  އ ޖެންޓް  އުޅަނދެއްގެ އެ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 
 އ ޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ،ލިސްޓު ކުރޫއިންގެ ފަސިންޖަރުންނާއި އުޅަނދެއްގެ އެ ފޯމާއެކު

 ހަރުގެ އުޅަނދުފަ އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ނެތި  އ ޖެންޓަކު .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ގަޑ ގައެވެ  ދ  ކްލިއަރެންސް ހުށަހަޅާނ  ކަސްޓަމްސްއަށް ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 

ނޑުަމގުން  .62  އަންނަ  ކަ
 މަޢުލޫމާތު  އުޅަނދުފަަހރުގެ 

  ހުށަހެޅުން 
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 ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ  01 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން
 އުޅަނދެއްގެ އެ މެިނފެސްޓު ޕެސެންޖަރ ހިމެނ   މަޢުޫލމާތު ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ތިރ ގައި
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އ ޖެންޓް 

 

 އަންނަ  ވަިއގެަމގުން  .63
 ޕެސެންަޖރ އުޅަނދުފަަހރުގެ 

  ހުށަހެޅުން  މެނިފެސްޓް 

 ވަކިން ނަންތައް  އެހެނިހެން  އަދި ނ މް  ސާ) ؛ނަން ފުރިހަމަ  ފަސިންޖަރުންގެ
 (އެނގ ގޮތަށް

 

   (ހ)

 ؛ނަންަބރުާު ޕާސްޕޯޓް  ފަސިންޖަރުންގެ
 

   (ށ)

 .ޖިންސް ފަސިންޖަރުންގެ
 

   (ނ)

 ،ޝެޑިއުލް ފްލައިޓް ތައްޔާރުކުރެވ  ގުޅ ގޮތުން  އުޅަނދުފަހަރާ އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން
 އެޝެޑިއުލްއަށް އަދި .ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން  ހިންގާ ބަނދަރު  ވައިގެ
 ފްލައިޓުތަކުގެ  އެހެނިހެން  އަންނަ ރާއްޖެއަށް ނުހިމެނި  ޝެޑިއުލްގައި ،އުނިއިތުރާއި ގެނެވ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރު  01 އައުމުގެ އެފްލައިޓެއް  ،މަޢުލޫމާތު
  

ހުށަހެޅުން  ޝެޑިއުލް  ފްލައިޓް .64
  

 އެ، ހޯދުމަށް ކްލިއަރެންސް  އިންވާރޑް  އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް  ވައިގެމަގުން
 ކަސްޓަމްސްއަށް އ ޖެންޓް  އުޅަނދެއްގެ އެ ،ޑިކްލަރ ޝަން ޖެނެރަލް އުޅަނދެއްގެ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 

 އަންނަ  ވަިއގެަމގުން  .65
 އިްނާވރޑް  އުޅަނދުފަަހރަށް 
  ދިނުން  ކްލިއަރެްނސް 

ނޑުމަގުން ރޑް ދުފަހަރަށް އުޅަނ އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ކަ ، ހޯދުމަށް ކްލިއަރެންސް އިންވާ
 އ ޖެންޓް ނުވަތަ މާސްޓަރު  އުޅަނދެއްގެ އެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

ނޑުަމގުން  .66 (ހ)  އަންނަ  ކަ
 އިްނާވރޑް  އުޅަނދުފަަހރަށް 
  ދިނުން  ކްލިއަރެްނސް 

ރޑް   ؛(އަސްލު ކްލިއަރެންސްގެ ޕޯރޓް ލާސްޓް) ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ
 

1.    

 ހިމެނ  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި
 އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  ،ފަރާތް ހިންގާ  ބަނދަރު ) ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 އެންޑޯޒް ހެލްުތން  ޕޯޓް އަދި އެމިގްރ ޝަން އެންޑް  އިމިގްރ ޝަން
 (ކުރެވިފައިވާ

 

2.    

 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ކުރޫ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 9 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 

3.    

 ؛ލިސްޓް އިފެކްޓްސް ޕަރސަނަލް  ކުރޫންގެ
 

4.    

 ؛ލިސްޓް ސްޓޯރސް  ޝިޕް
 

5.    
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 ؛ސްޓޯރސް ބޮންޑު
 

6.    

 ؛ކޮޕ  މެނިފެސްޓްގެ ކާގޯ ޓްރާންސިޓް
 

7.    

 ؛ލިސްޓް ކޯލް އޮފް ޕޯޓް
 

8.    

 ؛ކޮޕ  ކްލިއަރެންސްގެ ސެކިއުރިޓ   އެފްގެ.ޑ .އެން.އެމް
 

9.    

 ޑިކްލަރ ޝަން  ޖެނެރަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 11 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 އެންޑް އިމިގްރ ޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  ،ފަރާތް ހިންގާ  ބަނދަރު )

  (ކުރެވިފައިވާ އެންޑޯޒް ހެލްތުން  ޕޯޓް އަދި އެމިގްރ ޝަން
 

10.    

ރޑް އަލަށް  ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،އުޅަނދެއްނަމަ ކްލިއަރެންސްދ  އިންވާ
 ކުރެހުމާއި އުޅަނދެއްގެ އެ އެއްގޮތަށް  ނަމޫނާއާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 10

 އުޅަނދެއްކަމުގައި  ދ  ކްލިއަރެންސް އަލަށް ) .ސްޕެސިފިކ ޝަންސް
 އެ ،ފައިވާނަމަގެނެސް ބަދަލެއް އެއްވެސް  އުޅަނދަކަށް  އެ ،ނުވިނަމަވެސް
 .(ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސްޕެސިފިކ ޝަންސް ކުރެހުމާއި އުޅަނދެއްގެ

 

11.    

ރޑް އުޅަނދަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން  ތިރ ގައި ދ ންވާނ  ކްލިއަރެންސް އިންވާ
 ކްލިއަރެންސް އުޅަނދަކަށް އެ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 .ދިނުމުންނެވެ

 

   (ށ)

 ކްލިއަރެންސް ގެ ހެލްތު ޕޯޓް
 

1.    

 ކްލިއަރެންސް ސެކިއުރިޓ  ފޯސްގެ ޑިފެންސް ނ ޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް
 

2.    

  ކްލިއަރެންސް އެމިގްރ ޝަންގެ އެންޑް އިމިގްރ ޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް
 

3.    

ނޑުމަގުން ރޑް  އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ކަ ރޑް އަދި އިންވާ  ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ
 ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 36 ޖަދުވަލު އިދުގެގަވާ މި ދެވ ނ 

 .ދެއްކުމުންނެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އ ޖެންޓް  ނުވަތަ  މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ ،ފ 
 

   (ނ)

 ދިނުމަށް  ކްލިއަރެންސް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި
 ޖެހިއްޖެ މަޑުކުރަން އްގައި ތަނެ އެ ދިއުމުގައި އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސްގެ
 ތަނެއް  ތިބެވ ނެ  ތަނެއްގައި  އެ އޮފިސަރުންނަށް  ކަސްޓަމްސްގެ ،ޙާލަތެއްގައި

 ބ ނުންވާ  އޮފިސަރުންނަށް  ކަސްޓަމްސްގެ ތިބުމުގައި ތަނުގައި  އެ ،ހަމަޖެއްސުމާއި
 އ ޖެންޓް  ނުވަތަ  މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ ކުރުމުގައި އިންތިޒާމު  ކަންތައްތައް 

   (ރ)
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 .ފޯރުވައިދ ންވާނެއެވެ  އެހ ތެރިކަން ށްކަސްޓަމްސްއަ
 

ރޑް  ބ ނުންވާ  ބަލަން  ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅ ގޮތުން ދިނުމާ  ކްލިއަރެންސް އިންވާ
 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ ލިޔުންތައް

 

   (ބ)

 ބަނދަރުކުރަންވާނ   އުޅަނދުަފހަރު އަންނަ  ގޮވައިގެން މ ހުން އަރައިތިބ  ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ
 ނުވަތަ ބަނދަރަކަށް  އެއްވެސް އެހެން ރާއްޖ ގެ އަދި .ބަނދަރުތަކުަގއެވެ ރަސްމ  ހަމައެކަނި

 މ ހުން އަރައިތިބ   ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ ،ދެވ ނ  ދިއުމުގެހުއްދަ އުޅަނދު އެ ސަރަޙައްދަކަށް 
 އެ  އަދި .ހުގައެވެހަވާލުކުރުމަށްފަ އެމިގްރ ޝަނާ އެންޑް އިމިގްރ ޝަން  އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 އެ އަދި ،ނިމި ތަޙުޤ ޤުކޮށް މައްސަލަ އެ  ދެވ ނ  ހުއްދަ ފުރުމުގެ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން އުޅަނދު
 .ނިމުމުންނެވެ  ފުރިހަމަކޮށް  ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހ  ގުޅ ގޮތުން  މައްސަލައާ

 

 ައރައިިތބ   ޚިލާފަށް  ގަާވިއދާ  .67
 އަންނަ  ގޮަވއިގެން  މ ހުން 

  އުޅަނދުފަަހރު 

ނޑުމަގުން ބ ރުން ރާއްޖެއިން ،ކުލިއަރެންސަކ  ޑްވާންސްއެ  އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަ
 ބަލަންޖެހ   ކަސްޓަމްސްއިން ބެހ ގޮުތން  ދިނުމާ ކްލިއަރެންސް އުޅަނދުފަހަރަށް 

  .ކުލިއަރެންސެވެ ދ  ނުގޮސް އުޅަނދަކަށް  އެ ،ބެލުމަށްފަހު ކަންތައްތައް 
 

 އަންނަ  ރާްއޖެއަށް  .68 (ހ)
 އެްޑވާްނސް  ށް އުޅަނދުފަަހރަ
 ދިނުން  ކްލިއަރެްނސް 
  

، ކޮޕ  ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި އެދި ހޯދުަމށް ކްލިއަރެންސް އެޑްވާންސް
 އ ޖެންޓް އުޅަނދުގެ ކުރިން ގަޑިއިރު  (ބާރަ) 12 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދެއް އެ

 އުޅަނދު އެ ،ދެވ ނ  ކްލިއަރެންސް  އުޅަނދަށް .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 .އައުމުންނެވެ ރާއްޖެއަށް

 

   (ށ)

    .1  ޑިކްލަރ ޝަން ޖެނެރަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 11 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އެންޑް އިމިގްރ ޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  ،ފަރާތް ހިންގާ  ބަނދަރު )
 ؛(ކުރެވިފައިވާ އެންޑޯޒް ހެލްތުން  ޕޯޓް އަދި އެމިގްރ ޝަން

 

    

 ހިމެނ  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި
 އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު ) ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 އެންޑޯޒް ހެލްުތން  ޕޯޓް އަދި އެމިގްރ ޝަން އެންޑް  އިމިގްރ ޝަން
 ؛(ކުރެވިފައިވާ

 

2.    

 ؛ކްލިއަރެންސް ޕޯޓް ލާސްޓް
 

3.    

 (ދ އް) 2 ބަނދަރުކުރާތާ ރާއްޖ ގައި އުޅަނދު ދެވ  ކްލިއަރެންސް ވާންސްއެޑް
، އަސްލު ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އ ޖެންޓް އުޅަނދުގެ

 

   (ނ)
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 ބާބު  ހަތަރުވަނަ 
 

 ދިނުން ކްލިއަރެންސް  އައުްޓާވރޑް  ފުރުާމއި  ރަށްބ  ރާއްެޖއިން  އުޅަނުދފަހަރު 
 
 

ނޑު  ފުރާ ރާއްޖެއިން ،ދިއުމަށްޓަކައި ޤައުމަކަށް ބ ރު މަގުން ވައިގެ މަގުންނާއި ކަ
ރޑް ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދަކަށް ކޮންމެ  .ހޯދަންވާނެއެވެ  ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ
 

ރޑް  .69 (ހ)  ކްލިއަެރންސް  އައުްޓވާ
  ހޯދުން 

 މަސްވެރިކަން  ،ތެރ ގައި އުޅަނދުފަހަރުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ލޯކަލް  ރާއްޖ ގެ ނުކުންނަ ބ ރަށް ސަރަޙައްދުން  ރާއްޖ ގެ ބ ނުންތަކަށް  ފަދަ ކުރުން

 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  އުޅަނދުފަހަރެއް
 

   (ށ)

ރޑް  އުޅަނދުފަހަރަށް  އަންނަ ބ ރުން  ރާއްޖެއިން  މި ނ ދެވ  ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ
 .ބަނދަުރތަކުންނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ

 

 އައުްޓާވރޑް  އުޅަނދުފަަހރަށް .70 (ހ)
 ެދވ ނެ  ކްލިއަރެްނސް 
  ބަނަދރުަތއް 

ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވ  ނަމަވެސް ރަސްމ  ބަނދަރުތައް ( ހ)މި މާއްދާގެ 
މަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުާދ އަރުވައި ބ ލު

ރޑް ކްލިއަރެންސް ދެވިދާނެއެވެ  .ދެވ  ޙާލަތްތަކުގައި އެ ތަންތަނުްނ އައުޓްވާ
 

   (ށ)

ރޑް   ދިއުމާއި ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން އުޅަނދެއް ،ނުޯހދައި ކްލިއަރެންސް  އައުޓްވާ
 .މަނާކަމެކެވެ ބ ރުވުމަކ  ސަރަޙައްދުން ރާއްޖ ގެ

 

   (ނ)

 ހުއްދަ ފުރުމުގެ ބ ަރށް ރާއްޖެއިން އުޅަނދުފަހަރު  އަންނަ  މުދާހިފައިގެން  ށްރާއްޖެއަ
 ރާއްޖެއަށް ،ބަލާއިރު އަޅާ ޝ ޓް  ޓެލ   މެނިފެސްޓާއި އުޅަނދެއްގެ އެ ،ދެވ ނ 
 ރާއްޖެއަށް ހުރިާހމުދަލެއް ހިމަނާފައިވާ  މެނިފެސްޓްގައި ކާގޯ އުޅަނދެއްގެ އެ ބ ލުމަށް 

 .ބާލާފައިވާނަމައެވެ 
 

   (ރ)

ރޑް  އުޅަނދަށް  އެ ގަޑިއިރުގެތެރ ގައި (ސައުވ ސް) 24 ދ ތާ  ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ
ރޑް  އުޅަނދަކަށް އެ އަލުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ގޮތެއް ފުރ ނެ އުޅަނދަށް  އައުޓްވާ

 .ގޮސްގެންނުވާނެއެވެ  ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން މެނުވ  ހޯދުމަށްފަހުގައި  ކްލިއަރެންސް
 

   (ބ)

 އުޅަނދެއްގެ މެދުވެރިވެފައިވާ ހާލަތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ބ) މާއްދާގެ މި
ރޑް   ސަރުކާރުގެ  ،ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތިރ ގައި ، އައުކޮށްދެވ ނ  ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ

   (ޅ)
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 އުޅަނދަށް އެ  ކުރިން ،ނިންމުމަށްފަހު ކްލިއަރެންސް އުޅަނދެއްގެ އެ އިދާރާތަކުން
ރޑް  ދެވިފައިވާ  ނުވަތަ  އ ޖެންޓް  ޅަނދުގެއު އަސްލު ކްލިއަރެންސްގެ އައުޓްވާ
 .ހުށަެހޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  މާސްޓަރ

 
  ؛ކްލިއަރެންސް ހެލްތުގެ  ޕޯޓް
 

1.    

  ؛ޕާމިޓް ކޮންޓްރޯލް  ޕޯޓް ފަރާތުގެ ހިންގާ ބަނދަރު 
 

2.    

  ؛ކްލިއަރެންސް އެމިގްރ ޝަނުގެ އެންޑް އިމިގްރ ޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް
 

3.    

ނޑުމަގުން ނޑައަޅާ  ފުރަން އުޅަނދެއް ބ ރަށް އްޖެއިންރާ ކަ  ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަ
ރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް ކުރިން  ގަޑިއިރު   01  ތިރ ގައި ، ހޯދުމަށް ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ

 މާސްޓަރ ނުވަތަ އ ޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ،ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

ނޑުަމގުން  .71 (ހ)  ފުރާ ކަ
 ކްލިއަރެްނސް  އުޅަނދުފަަހރަށް 

 ލިޔުން ބ ނުްނވާ  ދިނުމަށް 
 ހުށަހެޅުން 

  

 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ޖެނެރަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 11 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 އެންޑް އިމިގްރ ޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް  ،ފަރާތް ހިންގާ  ބަނދަރު )

 (ކުރެވިފައިވާ ޒްއެންޑޯ ހެލްތުން  ޕޯޓް އަދި އެމިގްރ ޝަން
 

1.    

 ހިމެނ  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި
 އޮފް ޑިޕާްޓމަންޓް ،ފަރާތް ިހންގާ ބަނދަރު) ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 (ކުރެވިފައިވާ ެއންޑޯޒް ހެލްތުން ޕޯޓް އަދި އެމިގްރ ޝަން އެންޑް އިމިގްރ ޝަން
 

2.    

  ؛އަސްލު ފޯމުގެ ކްލިއަރެންސް ސެކިއުރިޓ 
 

3.    

  ؛ޕަރމިޓް ކޮންޓްރޯލް ޕޯޓް
 

4.    

 ދ ފައިވާނަމަ ހުއްދަ  ޓްރާންސްޕޯޓްއިން އޮފް މިނިސްޓްރ  ވޮޔ ޖަކަށް ސިންގަލް
  ؛ކޮޕ  ހުއްދައިގެ އެ
 

5.    

ރޑް  އުޅަނދުފަހަރަށް  އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ، ހޯދުމަށް ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ
 ކަސްޓަމްސްއަށް އ ޖެންޓް  އުޅަނދެއްގެ އެ ިލޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރ ގައިތި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 

 ފުރާ  ވަިއގެަމގުން  .72
 ކްލިއަރެްނސް  އުޅަނދުފަަހރަށް 

 ލިޔުން ބ ނުްނވާ  ދިނުމަށް 
 ހުށަހެޅުން 

  

 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ޖެނެރަލް
 

  (ހ)
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 ؛ލިސްޓް ފަސިންޖަރުންގެ  އަދި ކުރޫ
 

   (ށ)

ނޑުމަގުން ރޑް  އުޅަނދަކަށް އަންނަ  ކަ  ހިފަހައްޓައިދިނުމަށް  ނުދ  ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ
 ކަސްޓަމްސްއަށް ސެކިއުރިޓ ން ނެޝެނަލް  އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރ 

 .ހިފެހެއްޓ ނެެއވެ ނުދ  ކްލިއަރެންސް އުޅަނދަކަށް އެ ،އަންގައިފިނަމަ
 
 

 ނުދ   ކްލިއަރެްނސް  .73
  ހިފެހެއްޓުން 

 ބާބު  ފަސްަވނަ 
 

 ތަންތަނަށް އެހެން  ފިަޔވައި  ބަނދަރުަތއް  ރަސްމ  އުޅަނުދފަަހރު  ދަތުުރކުރާ ބ ރަށް ރާއްެޖއިން 

 ބ ލުން  އަުރވައި  މުދާ ފ ބުމާއި  އަަރއި  އުޅަނުދފަހަރަށް  އެފަދަ  ،ދިއުމާއި 
 
 

 ންއެހެ ފިޔަވައި ބަނަދރުތައް ރަސްމ  އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން
 .ހާލަތްތަކުގައެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ދެވ ނ  ހުއްދަ ދިއުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު  ތަންތަަނށް 

 

74.

  

 ހާލަތްތައް  ހުއްދަުކރާ 

 ؛ދަތުރުކުރުމަށް ބ ނުންތަަކށް  ޓޫރިސްޓް،  އުޅަނދުފަހަރު ޓޫރިސްޓް ބ ރުގެ
 

   (ހ)

 ؛މަސައްކަތަށް މަސްވެރިކަމުގެ 
 

   (ށ)

 ؛މަރާމާތުކުރުމަށް
 

   (ނ)

 ތަޙުލ ލެއްގެ  އެ ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ކުރުމަށް ރިސާޗްތައް ތަޙުލ ލުތަކާއި އެކިއެކި
 ؛ދަތުރުކުރުމަށް ބ ނުންަތކަށް ރިސާރޗެއްގެ  އެ ނުވަތަ 
 

   (ރ)

 ؛ބ ނުންުކރުމަށް އޮޕަރ ޝަންސްތަކުގައި  ސަލާމަތްކުރުމުގެ މުދާ މ ހުންނާއި 
 

   (ބ)

 ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި  އެ ،އުޅަނދުފަހަރު ގެންނަ ބ ނުްނކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި އެކިއެކި
 ؛ބ ނުންކުރުމަށް

 

   (ޅ)

 ؛އެންކަރ ޖަށް ސ ފް
 

   (ކ)

 ލޯކަލް އުފުލުމަށް  މުދާ ،ތެރެއިން ތަކެތ ގެ  ގެންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެކިއެކި
 ނެތް ލިބެން  ކްރާފްޓް  ލ ންޑިންގ ،ބާޖް ،ޓަގް، ބޯޓު ކޮންނަ ތެރެއިން ޓްރާންސްޕޯޓުގެ
 ބ ނުންކޮށްެގން  އުޅަނދުފަަހރު ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން މުދާ އެ ޙާލަތެއްގައި

   (އ)



61 
 

 ؛އުފުލުމަށް
 

ނޑައަޅާ ސިޔާސަތެއް ތަންފ ޒްކުރުމުގެ ގޮތުްނ، ކަސްޓަމްސްއިން  ސަރުކާރުން ކަ
ނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް ރަސްމ  ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަްށ  ،ކަ

ދާ އަރުވައި ބ ލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މު
 . ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 

   (ވ)

 އެ ،އުޅަނދު ހުއްދަދެވ  ދިއުމުގެ އެހެންތަންަތނަށް  ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
 ގެންގޮސް ަތނަކަށް  އެހެން  ފިޔަވައި ތަން ދ ފައިވާ ހުއްދަ  ދިއުމުގެ އުޅަނދު

 އެއްވެސް ފިޔަވައި ފަރާތެއް  ހުއްދަލިބިފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއިން އަދި  .ނުވާނެއެވެ 
 .މަނާކަމެކެވެ ބ ލުމަކ  އަރުވައި މުދާ ފ ބުމާއި  އަރައި އުޅަނދަށް އެ ފަރާތަކުން 

 

   (މ)

 އުޅަނދަކާ ދ ފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ އެހެންތަންަތނަށް  ފިޔަވައި  ބަނދަރުތައް ރަސްމ  
 އެއްވެސް  އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދެއް ހުއްދަދ ފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން މަށްކައިރިކުރު
 އެއްޗެއް އެއްވެސް  އުޅަނދަކަށް އެފަދަ  ކައިރިކުރުމާއި  އުޅަނދަކާ އެ ،އުޅަނދެއް
 .މަނާކަމެކެވެ ފ ބުމަކ   އަރައި މ ހުން ބ ލުމާއި  އަރުވައި

 

   (ފ)

 އުޅަނދެއް ދ ފައިވާ ހުއްދަ އުމުގެދި އެހެންތަންަތނަށް  ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
 ތެރ ގައި މ ގެ .މަނާކަމެކެވެ ނެގުމަކ  ،ހޮވުމާއި ަތކެތި ދަތުރުމަތިން  ،ދަތުރުގައި ކުރާ

ނޑުމަތިން  ޖެހިފައިވަނިކޮށް  ޙާލުގައި  އެ ގޮތުން އެހ ވުމުގެ މ ހުންނަށް  ފެންނަ  ކަ
 ރުވުންއެ ތަކެތި  މ ހުންގެ އެ މ ހުންނާއި ޖެހިފައިވާ  ޙާލުގައި އުޅަނދަށް

 .ނުހިމެނ ނެއެވެ 
 

   (ދ)

 ،ތިލަފުށ ގައި.ކ ،ކުރެވުނުއިރު ޝާއިޢު ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ  މިގަވާއިދު
 ގެންދިޔަ  ދެމުން ކަސްޓަމްސްއިން ބ ލުމަށް  އަރުވައި މުދާ ބަނދަރުތަކުން  އެކިއެކި

 90 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ޝާއިޢުކުރާ މިގަވާއިދު ،މަިތން އުސޫލުގެ އެ  ،ޚިދުމަތްތައް
 ކަސްޓަމްސްއިން  ފަހުން  މުއްދަތުގެ އެ .ދެވ ނެއެވެ މުއްދަތަކަށް  ދުވަހުގެ (ނުވަދިހަ)
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި  ދެވަނަ  ބައިގެ  އެއްވަނަ ގަވާއިދުގެ މި ދެވ ނ  ޚިދުމަތް އެ

 ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި ބަނދަރެއްގެ  ކަސްޓަމްސްގައި ފުރިހަމަކޮށް ކަންތައްތައް 
 .ތްތަކަށެވެ ފަރާ ކޮށްފައިވާ

 

   (ތ)

ނޑުމަގުން  ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  ،އުޅަނދުފަހަރު ކާގޯ ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން ކަ
 ފުރަން  އުޅަނދުފަހަރު  އެފަދަ ،ބ ނުންވެއްޖެނަމަ ދާން ތަނަކަށް  އެހެން ފިޔަވައި

ނޑައަޅާ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ކުރިން ގަޑިއިރު (ސައުވ ސް) 24 ވަގުތުގެ ކަ
 .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ތައްލިޔުން
 

ނޑުަމގުން  .75 (ހ)  ރާއްެޖއިން  ކަ
 ކާގޯ  ދަތުރުުކރާ  ބ ރަށް 

 ިޚދުމަތަށް  އުޅަނދުފަަހރު 
 ދިނުން  ހުއްދަ  އެުދމާއި 
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 ަބނދަރުތައް ރަސްމ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 12 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
  ފޯމު އެދ  ބ ލުމަށް  އަރުވައި މުދާ ތަންަތނަށް  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި

 

1.    

 ފޮރ އެޕްލިކ ަޝން، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 13 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި
  ޕާރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް  އިންޓަރ

 

2.    

 ހިމެނ  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 

3.    

 އެނގ ނެ  ތަފުސ ލު މުދަލުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ ބާލަން  އަރުވައި އެކިތަންތަނަށް 
 ؛ލިޔުން
 

4.    

 ޚިދުމަތަށް ބ ލުމުގެ އަރުވައި  މުދާ އެހެންތަންަތނަށް  ފިޔަވައި  ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
 ވަގުތު  ބ ނުންވާ  ހޯދަން ޚިދުމަތް ތާރ ޚަށްވުރެ ވަގުތާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި އެދ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ  އެދި ޚިދުމަތަށް ،ސްވާނަމަލަ ނުވަތަ  އަވަސްވެ
 އަދި .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރު (އަށެއް) 8 ވަގުތުގެ
 72  ފެށިގެން ވަގުތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯުމގައި ހުށަހަޅާ އެދި ޚިދުމަތަށް

 އެދި އެޚިދުމަތަށް ،ނުހޯދައިފިނަމަ ޚިދުމަތް އެ ހަމަވާއިރު ގަޑިއިރު (ހަތްދިހަދ އް)
 .ކުރެވ ނެއެވެ ބާޠިލު  ފޯމު ހުށަހެޅި

 

   (ށ)

 ،ކުރެވިއްޖެނަމަ ބާޠިލު  ފޯމު ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ އިގަ( ށ) މާއްދާގެ މި
 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ  ފޯމު އަލުން އެދި ޚިދުމަތަށް ، ދެވ ނ  ޚިދުމަތް އެ
 

   (ނ)

 އުޅަނދުފަހަރު  ކާގޯ ދާ އޮފިސަރުންނާއެކު ޓަމްސްކަސް ބ ލުމަށް  އަރުވައި  މުދާ
 އެހެންތަންަތނަށް  ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ   އުޅަނދުތައް އެހެން  ،ފިޔަވައި
 އުޅަނދު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި އެދި ހުއްދައަށް  ދިއުމުގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯމު  އެދ  ޗެކުކުރުމަށް
 

.76 (ހ)

  

 އެއްތަނުން އުޅަނދުފަހަރު 
 ދިއުމުގެ  އަނެއްތަނަށް
 އެ ،އެދުމާއި ހުއްދައަށް 
 ދިނުން  ހުއްދަ 

 ހުއްދަ ދިއުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު ތަންތަނަށް  އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
 މުދާ ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުގައި ކުރި ފަހުން  އެންމެ އުޅަނދެއް އެ ،ދެވ ނ 

 އުޅަނދެއްގެ އަދި ފާސްކޮށް ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދެއް އެ ،ލުމަށްފަހުބ 
 ސ ލް އެއްޗެއް އެ ،ވާނަމަ އެއްޗެއް  ބަަހއްޓަންޖެހ   ސ ލްކޮށްފައި ސްޓޯރސްގައި 

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

   (ށ)

 ހުއްދަ  ދިއުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު އެހެންތަންަތނަށް  ފިޔަވައި  ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
 .ފައިސާދެއްކުމުންނެވެ އެ ،ފައިސާއެއްވާނަމަ ދައްކަންޖެހ  ކަސްޓަމްސްއަށް ދެވ ނ 
 

   (ނ)
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 ޓޫރިސްޓް ދަތުރުކުރުމަށް އަތޮޅުތަކުގައި ރާއްޖ ގެ ގޮވައިގެން ފަސިންޖަރުން
ނޑައަޅާ  ފުރަން އުޅަނދުފަހަރު ފަދަ އެ ،ދެވ ނ  ހުއްދަ  އުޅަނދުފަހަރަށް   ވަގުތުގެ  ކަ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ގަޑިއިރުކުރިން (އެކެއް) 1
 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ 

 

 އުޅަނދުފަހަރު  ޓޫރިސްޓް  .77 (ހ)
 އަތޮޅުތަކުގައި  ރާއްޖ ގެ

  ދަތުރުކުރުން 

 ފޮރ އެޕްލިކ ޝަން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 13 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި
 .ޕާރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް  އިންޓަރ

 

1.    

 ހިމެނ   މަޢުލޫާމތު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު  ވާއިދުގެގަ މި
 ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 

2.    

 އޮްބޖެކްޝަން ނޯ  ކަލްޗަރގެ އެންޑް އާްޓސް ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރ 
 ،ލެޓަރ

 

3.    

 ،ޕާމިޓް ކްރޫޒް  ކަލްޗަރގެ އެންޑް އާޓްސް ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރ 
 

4.    

 ،އުޅަނދުފަހަރު ދެވ  ހުއްދަ ދިއުމުގެ މެރ ނާތަކަށް  ޔޮޓް ރިޒޯޓްތަކަށާއި ސްޓްޓޫރި
 ހުއްދަ އެތަްނތަނުގެ  ކުރަންވާނ  ކައިރި މެރ ނާތަަކށް ޔޮޓް ރިޒޯޓްތަކަށާއި

 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ 
 

   (ށ)

 ރާއްޖ ގައި  ،އުޅަނދުފަަހރާއި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ބ ރުގައި ރާއްޖެއިން
 ކުރުމަށްޓަކައި  މަރާމާތު ،އުޅަނދުފަހަރު ބ ރުދަތުރުކުރާ ފައިވާރަޖިސްޓަރ ކޮށް

 ލިޔުން ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި އެދި ހުއްދައަށް ދިއުމުގެ ތަނަށް  އަނެއް އެއްތަނުން 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 

 ކުރުމަށްޓަަކއި  މަރާާމތު  .78 (ހ)
 ެއއްތަނުން  އުޅަނދުފަަހރު 
 ހުއްދަ  ދިއުުމގެ  އަނެްއތަނަށް 

  ދިނުން 

 ފޮރ އެޕްލިކ ޝަން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 13 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި
 .ޕާރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް  އިންޓަރ

 

1.    

 ހިމެނ   މަޢުލޫާމތު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 

2.    

 އެދ  ޗެކްކުރުމަށް އުޅަނދު ،ށްފައިވާަބޔާންކޮ ގައި 7 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ފޯމު

 

3.    

 ފަރާތުން  މަރާމާތުކުރާ ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު ހ ދަވާނެ  މަރާމާތަށް  އުޅަނދުގެ
 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ

 

4.    
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 މަރާމާތުކުރުމަށް އުޅަނދެއް  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި
 ރާއްޖެއަށް ދަތުރުގައި ކުރި ފަހުން އެންމެ  އުޅަނދެއް އެ  ،ދެވ ނ  ހުއްދަ ދިއުމުގެ

 ފާސްކުރުމަށް ަބލައި ކަސްޓަމްސްއިން  އުޅަނދު އެ ބ ލުމަށްފަހު  މުދާ ގެނެސްފައިވާ
 .ފަހުއެވެ

 

   (ށ)

 މަރާމާތުކުރުމަށް އުޅަނދެއް  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި
 އުޅަނދު އެ  ،ކަމަށް މުއްދަތު ހ ދަވާނެ  މަރާމާތަށް  އުޅަނދުގެ ، ދެވ ނ  ހުއްދަ  ދިއުމުގެ

 އުޅަނދު .މުއްދަތަށެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން  މަރާމާތުކުރާ
 މަރާމާތުކުރާ އުޅަނދު ،ކަމަށް އިތުރުކުރަންޖެހ  މުއްދަތު  ހ ދަވާ މަރާމާތުކުރުމަށް

 .ށްދެވ ނެއެވެ އިތުރުކޮ މުއްދަތު އެ ،އެދިއްޖެނަމަ ފަރާތުން 
 

   (ނ)

 ގެންގުޅުމަކ  ފަތުރުވެރިން އުޅަނދެއްގައި  ދ ފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ  މަރާމާތުކުރުމަށް
 .މަނާކަމެކެވެ

 

   (ރ)

 ދަތުރު އުޅަނދުގެ ދ ފައިވާ ހުއްދަ  ދިއުމުގެ އެހެންތަންަތނަށް  ފިޔަވައި  ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
 ބަދަލެއް  އަށް  ޕާރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް އިންޓަރ ސަބަބަާކހުރެ އެއްވެސް  ،ނުނިމެނ ސް
 ބާރު އިންސާނ  .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން ޙާލެއްގައި  ޖެހިއްޖެ ގެންނަން 
 މެދުވެރިވުން  ޙާލަތެއް ފަދަ ނުއެންގ ނެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ސަބަބުން ޙާލަތެއްގެ ޚާއްޞަ ނުފޯރާ

 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  މ ގެތެރ ގައި
 

 ޓްރެވެލިްނގ ލްއެޓޯ އިންޓަރ .79
  ބަދަުލގެަނއުން  ޕާމިޓަށް

 ބ ލުމަށް  ތަނަކަށް  އެ ،ބާލަންވާނ  އެހެންތަންަތނަށް  ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
 .މުދަލެވެ ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 އެރުުވމާއި  މުދާ  އުޅަނދަށް  .80 (ހ)
  ބ ލުން 

 ތަނަކުން  އެ އަރުވަންާވނ  މުދާ ތަންަތނުން  އެހެން  ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
 .މުދަލެވެ ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ ކަސްޓަމްސްއަށް އެރުވުމަށް

 

   (ށ)

ނޑުމަގުން  ކުރޫ ،ގެންނަ ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ކަ
 ތަނަކަށް  އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ   ަތކެތި ހިމަނާފައިވާ ޑިކްލަރ ޝަނުގައި

 .ވެ ނުބ ލ ނެއެ
 

   (ނ)

 ކުރަން ދަތުރެއް ލޯކަލް ،އުޅަނދެއް ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން ވައިގެމަގުން
 ދަތުރުގައި ކުރި އެންމެފަހުން  އުޅަނދެއް އެ ،ދެވ ނ  ހުއްދަ އެ ،ބ ނުންވެއްޖެނަމަ

 ތަކެތި  އެންމެހައި  ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ،ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިންނާއި އައި
 .ފަހުގައެވެ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދު އެ ،ހުބ ލުމަށްފަ

 

 އުޅަނދުފަަހރު  ވަިއގެަމގުން  .81 (ހ)
 އަނެއްތަނަށް  އެއްަތނުން 
  ދިނުން  ހުއްދަ  ދިުއމުގެ 

 ދަތުރެއް ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން ،އުޅަނދެއް ދަތުރުކުރާ ލޯކަލް ރާއްޖ ގައި ވައިގެމަގުން
 ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދު އެ ،ދެވ ނ  އްދަހު އެ ،ބ ނުންވެއްޖެނަމަ ކުރަން

   (ށ)
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  .ފަހުގައެވެ ފާސްކުރުމަށް
 

ނޑުމަގުން ގެންނަ މުދަލުެގ ތެރެއިން ރަސްމ   ރާއްޖެއިން ބ ރުން ރާއްޖެއަށް ކަ
ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަަނށް މުދާ ބ ލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ 

ަވނަ ނަްނބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  44ގެ  33ޖަދުަވލު  ހުއްދަ ދެވ ނ  މިގަވާއިދުގެ
 .ފ  ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ

 

 ބަނދަރުތައް ރަސްމ  .82 (ހ)
 ތަންތަނަށް  އެހެން ފިޔަވައި 
ފ  ބ ލުމުގެ  އަރުވައި މުދާ

  

ނޑުމަގުން ގެންނަ މުދަލުެގ ތެރެއިން ރަސްމ   ރާއްޖެއިން ބ ރުން ރާއްޖެއަށް ކަ
ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބ ލުމުގެ ކަންތަްއ ބަނދަރުތައް 

 49ގެ  33ބެލެހެއްޓުމަށް ކަސްޓަމްސް އޮިފސަރުން ފޮނުވ ނ  މިގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު 
 .ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮްށފަިއވާ ފ  ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ

 

   (ށ)

 ކަންތައް ބ ލުމުގެ  އަރުވައި މުދާ ށް ތަންތަނަ އެހެން  ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
އެތަންތަނަށް ގެންދިއުމާއި،  އޮފިސަރުން ގެކަސްޓަމްސްފޮނުވ   ބެލެހެއްޓުމަށް 

 .ދ ންވާނެއެވެގެ ޚަރަދުގައި ހަމަޖައްސައިއ ޖެންޓު ގެނައުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ

   (ނ)

 ކަންތައް ބ ލުމުގެ  އަރުވައި މުދާ ތަންތަނަށް  އެހެން  ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
އެތަނެއްގައި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ  އޮފިސަރުން ގެކަސްޓަމްސްފޮނުވ   ބެލެހެއްޓުމަށް 

ގެ އ ޖެންޓު ޙާލަތެއްގައި، އެއޮފިސަރުންގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ
ގަިއ ދުވަހުގެ ތެރ ( ފަހެއް) 4ނުމަށްފަހު، ދަތުރު ނިމ ތާ ދިޚަރަދުގައި ހަމަޖައްސައި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރ ަޓށްވުރެ އިތުރު ނުވާގޮަތްށ 
 .ކަސްޓަމްސްއަށް ބިލް ކުރަންވާނެއެވެ

   (ރ)

 
 ބާބު  ހަވަނަ 

 
 ހުށަހެޅުން  މެނިފެްސޓް  ކާގޯ އުޅަނުދފަހަުރގެ  ފުރާ  ރާއްެޖއިން  އަދި އަްނނަ  ރާއްެޖއަށް

 
 ގުޅިގެން މެނިފެސްޓާ ކާގޯ  އުޅަނދުފަހަރުގެ  ފުރާ ޖެއިންރާއް އަދި އަންނަ  ރާއްޖެއަށް
 .ޒިންމާއެކެވެ އ ޖެންޓްގެ އުޅަނދުގެ ،ކުރުމަކ  ކަންތަްއތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި

 

.83 (ހ)

  

 ޒިންމާ  އ ޖެންޓުްނގެ 

ނޑުމަގުންނާއި  ރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަ
 މުދަލެއްގެ ހުރިހާ ބާލަންެޖހ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަދި ،އިމުދަލާ ބ ރުކުރާ
ރޑް ހިމެނ  މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަ ރޑް އަދި އިންވާ  މެނިފެސްޓް އައުޓްވާ

 .ހުށަހެޅުން ކަސްޓަމްސްއަށް
 

1.    
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ނޑުމަގުންނާއި  ނުވަތަ  ޓްރާންސިޓް ގެންނަ  ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަ
ރޑް މުދަލުގެ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް  ރޑް  އަދި އިންވާ  މެނިފެސްޓް އައުޓްވާ
 .ހުށަހެޅުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

2.    

 އުނިއިތުރު ގެނެވ   މެނިފެސްޓަށް  ހުށަހެޅުމަށްފަހު  މެނިފެސްޓް
 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

3.    

 އެކަން ،ނެތްނަމަ މުދަލެއް  އެއްވެސް  ގޮތުގައި ކާގޯގެ އުޅަނދުގައި
 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

4.    

ރޑް  އަދި ރޑްއިންވާ  އެކިއެކި ކުރެވ  ގުޅ ގޮތުން  މެނިފެސްޓާ އައުޓްވާ
  ދެއްކުން ފައިސާ ޖޫރިމަނާއަށްވާ

 

5.    

 އުޅަނދުފަހަރާ ފުރާ ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ހަމަނުޖައްސައި އ ޖެންޓަކު
 ދުގެއުޅަނ ،ކުރުމަކ  ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ގުޅ ގޮތުން
 .ޒިންމާއެކެވެ ކެޕްޓަނުގެ ނުވަތަ މާސްޓަރ ނުވަތަ  ވެރިފަރާތް

 

   (ށ)

ނޑުމަގުން ރޑް މުދަލުގެ ބ ރުކުރާ އަދި މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް ކަ  އަދި އިންވާ
ރޑް   ގައި 14 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ހުށަހަޅަންވާނ  މެނިފެސްޓް  އައުޓްވާ

 .ވެއެއްގޮތަށެ ފޯމެޓާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

.84 (ހ)

  

ރޑް   އައުޓްާވރޑް  އަދި  އިްނވާ
 ހުށަހަޅަންެޖހ   މެނިފެސްޓް 

 ގޮތް 

ރޑް މުދަލުގެ ބ ރުކުރާ އަދި މުދަލާއި  އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން  އަދި އިންވާ
ރޑް   ގައި 15 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ހުށަހަޅަންވާނ  މެނިފެސްޓް  އައުޓްވާ

 .ށެވެއެއްގޮތަ ފޯމެޓާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

   (ށ)

ނޑުމަގުން  ފުރި އެންމެފަހުން  އުޅަނދު އެ ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަ
 (ދ އް ހަތްދިހަ ) 72 މުއްދަތު ހ ދަވާ އައުމަށް ރާއްޖެއަށް ފުރައިގެން ބަނދަރަކުން 
ރޑް  މުދަލުގެ ގެންނަ  އުޅަނދަކުން  އެ ،މަދުނަމަ ގަޑިއިރަށްވުރެ  މެނިފެސްޓް އިންވާ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރު  (ދިހައެއް) 10 އައުމުގެ އްޖެއަށްރާ އުޅަނދު އެ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 

ނޑުަމގުން  .85 (ހ)  އަންނަ  ކަ
ރޑް  އުޅަނދުފަަހރުގެ   އިްނވާ

  ހުށަހެުޅން   މެނިފެސްޓް 

ނޑުމަގުން  ފުރި ފަހުން އެންމެ އުޅަނދު އެ  ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަ
 (ދ އް ހަތްދިހަ ) 72 މުއްދަތު ހ ދަވާ އައުމަށް ރާއްޖެއަށް ގެންފުރައި ބަނދަރަކުން 
ރޑް  މުދަލުގެ ގެންނަ  އުޅަނދަކުން  އެ ،އިތުރުވާނަމަ ގަޑިއިރަށްވުރެ  އިންވާ
 ކަސްޓަމްސްއަށް  ކުރިން ގަޑިއިރު  24 އައުމުގެ  ރާއްޖެއަށް އުޅަނދެއް އެ މެނިފެސްޓް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 

   (ށ)
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 ފުރި ފަހުން  އެންމެ އުޅަނދު އެ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ  ށްރާއްޖެއަ ވައިގެމަގުން
 ގަޑިއިރަށް (ތިނެއް) 3 ވަގުތު ހ ދަވާ  އައުމަށް ރާއްޖެއަށް ފުރައިގެން ބަނދަރަކުން 

ރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ އުޅަނދުން  އެ ،މަދުނަމަ ވުރެ  އެ މެނިފެސްޓް އިންވާ
 ކަސްޓަމްސްއަށް ންކުރި މިނެޓުގެ (ތިރ ސް) 30 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދެއް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 

ރޑް  .86 (ހ)  މެނިެފސްޓް އިްނވާ
 ވަގުތު  ހުށަހަޅަްނޖެހ  

 

  ފުރި ފަހުން  އެްނމެ އުޅަނދު އެ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން
 ގަޑިއިރަށްވުރެ (ތިނެއް) 3 ވަގުތު ހ ދަވާ  އައުމަށް ރާއްޖެ  ފުރައިގެން ބަނދަރަކުން 

ރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ  އުޅަނދުން  އެ ،ނަމައިތުރުވާ  އުޅަނދު އެ މެނިފެސްޓް އިންވާ
 ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރުގެ  (ެއކެއް) 1 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 

   (ށ)

 ،އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ކުރެވިފައި ބަޔާން  އެގޮތަށް ގައި (ށ) އަދި (ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑުމަގުން ރޑް އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ  ށްރާއްޖެއަ ކަ  ހުށަހެޅުމަށް  މެިނފެސްޓް އިންވާ

ނޑައަޅާފައިވާ   ބަންދު  ގަޑިތަކާއި ބަންދު  ކަސްޓަމްސް ،ގުނުމުގައި ސުންގަޑި ކަ
 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  ދުވަސްތަކެއް

 

   (ނ)

ނޑު  01 ފުރުމުގެ ދިއުމަށްޓަަކއި ބ ރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން އުޅަނދެއް މަގުން ކަ
ރޑް މުދަލުގެ އުޅަނދުގައިވާ، ކުރިން އިރުގެ ގަޑި (އެކެއް)  މެނިފެސްޓެއް  އައުޓްވާ

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކަސްޓަމްސްއަށް
 

ރޑް  .87 (ހ)  މެނިެފސްޓް އައުްޓވާ
 ވަގުތު  ހުށަހަޅަްނޖެހ  
  

 15 ފުރުމުގެ ދިޔުމަށްޓަަކއި ބ ރަށް  ދިވެހިރާއްޖެއިން އުޅަނދެއް ވައިގެމަގުން
ރޑް  މުދަލުގެ އުޅަނދުގައިވާ އެ ،ކުރިން މިނެޓުގެ (ފަނަރަ)  މެނިފެސްޓެއް އައުޓްވާ

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ށ)

ނޑުމަގުންނާއި  މުދަލުގެ ބ ރުކުރާ އަދި މުދަލާއި އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަ
ރޑް ރޑް  އަދި އިންވާ  މުދާ ކުގެ ބާވަތްތަ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތިރ ގައި މެނިފެސްޓްގައި އައުޓްވާ
 .އޮންނަންާވެނއެވެ އެނގެން  ވަކިވަކިން

 

 މުދާ  މެނިފެސްުޓގައި  .88
  ކެޓަގަރަިއޒްކުުރން 

 ؛މުދާ ގެންނަ އެތެރެކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް
 

   (ހ)

 ؛މުދާ ގެންނަ  ބ ުލމަށް ބަނދަރުތަކަށް  އެހެން ރާއްޖ ގެ ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
 

   (ށ)

  ޚާއްޞަ  ގޮތުން  ރައްކާތެރިކަމުގެ  ތެރެއިން  ގެ މުދަލު ހިމެނ  މެނިފެސްޓްގައި
 ؛މުދާ ދ ންޖެހ   ސަމާލުކަމެއް

 

   (ނ)
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 ؛މުދާ ޓްރާންސިޓް
 

   (ރ)

 ؛މުދާ ގެންނަ ކުރުމަށްޓަކައި  ޓްރާންޝިޕްމަންޓް  މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ
 

   (ބ)

 ؛ބެގެޖް އަންއެކޮމްޕެނ ޑް
 

   (ޅ)

 ނުވަތަ ކޮށް އެލް.ސ .އެލް ،ފިޔަވައި ރކޮންޓެއިނަ އެލް.ސ .އެފް އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ނުވަތަ  ނަން ވެރިފަރާތުގެ ،ދާގ ނާއެއްގައި ކޮންމެ އެތެރެކުރާއިރު މުދާ  ދާގ ނާގައި  ވަކިވަކި

ާު  އެލް .ބ  ނުވަތަ  މާކް ޝިޕިންގ  ވައިގެމަގުން  އަދި .އޮންނަންާވނެއެވެ ލިޔެވިފައި ނަންބަރު
 ވެރިފަރާތުގެ ،ނަންބަރުާު ބިލް  އެއަރވ   މުދަލުގެ ދާގ ނާއެއްގައި ކޮންމެ ،މުދާނަމަ ގެންނަ 
 .އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެވިފައި މަރުކާ ނުވަތަ  ނަން 

 

ޖެހުން  މަރުކާ  މުދަުލގައި  .89
  

ރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް  ނުވަތަ  އެލް.ބ  މުދަލުގެ  މެނިފެސްޓާއި  އިންވާ
 .ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ ނަން ކޮންސައިނ ގެ މުދަލުގެ ބިލުގައި  އެއަރވ 

 

 ކޮންަސއިނ   މުދަުލގެ  .90 (ހ)
 ބަޔާންކުުރން 

 ނަން  އެޖެންޓުގެ  ގޮތުގައި ކޮންސައިނ ގެ މުދަލުގެ ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް އެޖެންޓެއް
 ނަން  ފަރާތުގެ  ކުރެވިފައިވާ ނޮޓިފައި  މުދާ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ
 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ 

 

   (ށ)

ރޑް  ތިރ ގައި  ،ހަމަވުމަށްފަހު ވަގުތު  ހުށަހަޅަންޖެހ   މެނިފެސްޓް  އިންވާ
 އިޞްލާޙުތަކެއް ނުވަތަ  އިޞްލާޙެއް ގެންނަ  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  ފަހަރަކަށް ކޮންމެ ގެނެވ   އިޞްލާޙުތަކެއް ނުވަތަ  އިޞްލާޙު އެ ،ބަލައިގަނެވ ނ 

 .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއަކާ ރުފިޔާގެ  (ފަސްސަތ ކަ) ރ444
 

ރޑް  .91 (ހ)  ނިެފސްޓަށްމެ އިްނވާ
 އިޞްލާޙުތަކާ  ހުށަހެޅ  
 ޖޫރިަމނާކުރުން  ގުިޅގެން 

  

 ؛ޝިޕަރ / އެކްސްޕޯޓަރ
 

1.    

 ؛ޕާޓ  ނޯޓިފައި 
 

2.    

 ؛ޑިސްޗާޖް އޮފް ޕްލ ސް 
 

3.    

 .ޑެސްޓިނ ޝަން ފައިނަލް 
 

4.    

ރޑް  ތިރ ގައި ،ހަމަވުމަްށފަހު ވަގުތު ހުށަހަޅަންޖެހ  މެނިފެސްޓް އިންވާ
 އިޞްލާޙުތަކެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް ގެނެވ  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
  ކޮންމެފަހަރަކަށް ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް  ނުަވތަ އިޞްލާޙު ،ބަލައިގަނެވ ނ 

 .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއާ ރުފިޔާގެ  (އެއްހާސް) ރ4444
 

   (ށ)
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 ؛ކޮންސައިނ 
 

1.    

 ؛ނަްނބަރު ކޮންޓެއިނަރ
 

2.    

 ؛ނަންބަރު ސ ލް
 

3.    

 ؛ޕޯޓް ލޯޑް ފަސްޓް
 

4.    

 ؛ލޯޑިންގ އޮފް ޕްލ ސް 
 

5.    

 ؛ޑިސްކްރިޕްޝަން ގުޑްސް 
 

6.    

 ؛ޓައިޕް ކޮންޓެއިނަރ
 

7.    

 ؛(ނުހިމަނާ ކޮންޓެއިނަރ) ވެއިޓް  ގްރޮސް 
 

8.    

 ؛(ކޮންޓެއިނަރގެ) ވޮލިއުމް
 

9.    

 ؛ލ ޑިންގ އޮފް ބިލް  ސްޕްލިޓް  ނުވަތަ  ކޮންބައިނިންގ
 

10.    

 ؛ނަްނބަރު ލ ޑިންގ އޮފް ބިލް 
 

11.    

 .އަދަދު ދާގ ނާގެ
 

12.    

 ގެނެވ   މެިނފެސްޓަށް އ ޖެންޓް މުދަލުގެ ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ
 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ އިން (ށ) އަދި (ހ) މާއްދާގެ މި އިޞްލާޙުތައް

 

   (ނ)

ރޑް  އަންނަ އަކުރަކަށް ނުވަތަ ފިއްޔަށް ޢިބާރާތެއްގެ  މެނިފެސްޓުގައިވާ  އިންވާ
 ގެނެވ  ގޮތަކަށް  ނާންނަ  ބަދަލެއް އަސްލަށް  މަޢުލޫމާތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބަދަލަކުން 

 .ބަލައިގަނެވ ނެއެވެ  ނުލައި ޖޫރިމަނާއަކާ އިޞްލާޙުތައް
 

   (ރ)

ރޑް  މެނިފެސްޓް ހުށަހަޅާ ،ތެރ ގައި ވަގުތުގެ ހުށަަހޅަންޖެހ  މެނިފެސްޓް  އިންވާ
 ބައެއް މެނިފެސްޓުގެ ނުަވތަ އެމެނިފެސްޓް  ،ހަަމވުމަށްފަހު މުއްދަތު  ،ނަމަފުރިހަމަނުވާ

 ރުފިޔާގެ (ތިންހާސް) ރ 3,000ގޮތުގައި މެނިފެސްޓުގެ ލ ޓް ބަލައިގަނެވ ނ  
 .ޖޫރިމަނާއާއެކުގައެވެ

 

 ހުށަހަޅަންެޖހ   މެނިފެސްޓް  .92
ހުށަނ ޅުން  ތެރ ަގއި  ވަގުުތގެ 
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ރޑް  މެނިފެސްޓުގެ ނުވަތަ މެނިފެސްޓް ،ތެރ ގައި ވަގުތުގެ ޖެހ ހުށަހަޅަން  މެނިފެސްޓް އިންވާ
 .މަނާކަމެކެވެ އައުމަކ  ރާއްޖެއަށް އުޅަނދެއް އެ ހުށަނާޅައި  ބައެއް
 

 ހުށަހަނާަޅއި  މެނިފެސްޓް  .93
  އައުން  ރާްއޖެއަށް 

ނޑުމަގުންނާއި ރޑް  މުދަލުގެ ގެންނަ  ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަ ރޑް އަދި އިންވާ  އައުޓްވާ
 ގައި 16 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ހުށަހަޅަންވާނ   އެދި ކުރުމަށް އިޞްލާޙު ފެސްޓްމެނި

 .ފޯމުންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 
 

 

 އިޞްލާޙު  މެނިފެސްޓަށް  .94
  ހުށަހެޅުން 

 ބާބު  ހަތްވަނަ 

 ތެޔޮ ބަންކަރު 
 
 

 އިމްޕޯޓް އެޅުމަށްޓަކައި އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ތެލަކ   ބަންކަރު 
 .ތެލެވެ  ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ނުލައި ޑިއުޓ އާ

  

ދިނުން  ޚިދުމަތް  ބަންކަުރގެ  .95 (ހ)
  

 އޮފް މިނިސްޓްރ  އަޅައިދެވ ނ  ތެޔޮ ބަންކަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 .ފަރާތްތަކަށެވެ  ދ ފައިވާ ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް

 

   (ށ)

 ގަވާއިދުގެ  މި ،ގެންނައިރު ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ އަޅާ އުޅަނދުފަހަރަށް  ތުގައިގޮ ތެލުގެ  ބަންކަރު 
 ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ތެލަށް އެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ބައިގައި  ވަނަ 3

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

 ރާއްެޖއަށް  ތެޔޮ ބަންކަރު  .96
 ޑިކްލަރ ޝަން  ގެންަނއިރު 
  ހުށަހެޅުން 

 އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ހަމައެކަނި އެޅ ނ  ތެޔޮ ބަންކަރު 
 އަޅައިދެވ  ތެޔޮ ،އުޅަނދަކ  އަޅައިދެވ   ތެޔޮ މިގޮތުން  .ދިއުމަށެވެ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން
 ރާއްޖެއިން، ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ  (ސާޅ ސްއަށެއް) 48 ލަސްވެގެން ފެށިގެން ވަގުތުން 
 .ވާންވާނެއެވެ  އުޅަނދަކަށް އޮތް އިތައްޔާރުކޮށްފަ ފުރަން  ބ ރަށް 
 

  އެޅުން  ތެޔޮ ބަންކަރު  .97 (ހ)

ނޑައަޅާ  އ ނާ ނުވަތަ  މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ އަޅާ ތެޔޮ ،އެޅ ނ  ތެޔޮ ބަންކަރު   ކަ
 .ހާޒިރުގައެވެ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިޝަލަކާއި ފަރާތުގެ އަޅައިދ   ތެޔޮ ،މ ހަކާއި

 

   (ށ)

 ތަނުގައި އަޅައިދ  ތެޔޮ ބަންކަރު ނުވަތަ  އުޅަނދު ދާ  އަޅައިދ ން  ތެޔޮ ބަންކަރު 
ރޑްސް  އިންޓަނ ަޝނަލް ) އޯ.އެސް .އައި  ފެންވަރުގެ  (އޯގަނައިޒ ޝަން ސްޓ ންޑަ

 .ހުންނަންވާނެެއވެ ހަރުކޮށްފައި ތެޔޮމ ޓަރެއް ލިބިފައިވާ  ސެޓްފިކެޓެއް
 

 އަަޅއިދ   ތެޔޮ ބަންކަރު  .98 (ހ)
 ހުންނަްނޖެހ   ތަނުަގއި 

  ޝަރުޠުތައް 
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 ކަސްޓަމްސްއިން  ،ސެޓްފިކެޓު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ނުވަތަ  އުޅަނދު ދާ އަޅައިދ ން ތެޔޮ ބަންކަރު ބެލ ނެގޮތަށް  ،ބ ނުންވެއްޖެނަމަ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ  ތަނުގައި އަޅައިދ  ތެޔޮ ބަންކަރު 
 

   (ށ)

 ތަނުގެ  އަޅައިދ   ތެޔޮ ބަންކަރު ނުވަތަ އުޅަނދު ދާ އަޅައިދ ން ތެޔޮ ބަންކަރު 
 ޑިފެންސް ނ ަޝނަލް  މޯލްޑިވްސް ،ހުންނަންވާނ  ރައްކާތެރިކަން ސަމާލަމަތާއި
ނޑަށް  ގަބޫލުކުރާ ފޯސްއިން  .ފެތ ގޮތަށެވެ  މިންގަ

 

   (ނ)

 އަޅައިދ  ތެޔޮ ތައްޔާރުކުރަންވާނ  ރިޕޯޓް ޑެލިވަރ  ބ ނުންވާ  އެޅުމަށް ތެޔޮ ބަންކަރު 
 .ފަރާތުންނެވެ 

 ތައްޔާރު ރިޕޯޓް ޑެލިވަރ   .99 (ހ)
 އެްކސްޕޯޓް-ރ   ރުާމއި ކު

 ހުށަހެޅުން  ޑިކްލަރ ޝަން 

 ޑެލިވަރ  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ކުރިން އެޅުމުގެ ތެޔޮ ބަންކަރު 
 އެކްސްޕޯޓާބެހ  ކަސްޓަމްސްގެ ޑިކްލަރ ޝަން އެކްސްޕޯޓް-ރ  އަސްލާއި ރިޕޯޓުގެ

 ބަނދަރެއްގައި ވ އަޅައިދެ ތެޔޮ ބަންކަރު ،ނިންމުމަށްފަހު ހުށަހަޅައި  ސެކްޝަނަށް
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  އޮފ ހަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ  ހުންނަ 
 

   (ށ)

 ކަސްޓަމްސްއިން ޑިކްލަރ ޝަން އެކްސްޕޯޓް -ރ   އެތެލުގެ ،އެޅުމަށްފަހު ތެޔޮ ބަންކަރު 
 (ސާޅ ސްއަށެއް) 48 ލަސްވެގެން އުޅަނދު އަޅައިދެވުނު ތެޔޮ ބަންކަރު ، ނިންމައިދެވ ނ 

 .ފުރާނަމައެވެ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ،ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ 
 

 ޑިކްލަރ ޝަން  އެކްސްޕޯޓް -ރ   100
  ނިންަމއިދިުނން 

 ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ  (ސާޅ ސްއަށެއް) 48 ލަސްވެގެން އުޅަނދު އަޅައިދެވުނު ތެޔޮ ބަންކަރު 
 ،ދަތުރުކޮށްފިނަމަ ރާއްޖ ގައި ނުވަތަ، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް ނުފުރ   ބ ރަށް ރާއްޖެއިން

ރޑް އުޅަނދަށް  އެ  އުޅަނދެއްގެ އެ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރިން ދިނުމުގެ  ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ
 ބައެއް  ތެލުން  ބަންކަރު އެޅުނު އުޅަނދަކަށް  އެ އަދި .ނަގަންވާެނއެވެ ސައުންޑިންގ ތެލުގެ 

 ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް ފަރާތުން  އަޅައިދިން ތެޔޮ ،ތެލަށް މަދުވެފައިވާ ،މަދުވެފައިވާނަމަ
 .ވާނެއެވެދައްކަން

 

 ިޑއުޓ   ނުފުރުމުން އުޅަނދު  101
  ދެއްކުން 

 އުޅަނދަށް ،ެތރ ގައި ދުވަހުގެ  (ތިނެއް) 3 ގިނަވެގެން އަޅައިދެވ ތާ ތެޔޮ ބަންކަރު 
 ފަރާތުން  އަޅައިދިން ތެޔޮ ކޮޕ އެއް  ބިލުގެ  ނުވަތަ  އިންވޮއިސް ތެލުގެ  އަޅައިދެވުނު

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

  ހުށަހެުޅން  ްނވޮިއސް އި 102 (ހ)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބިލުަގއި ނުވަތަ އިންވޮއިސް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 އިޞްލާޙު ޑިކްލަރ ޝަނަށް  އެކްސްޕޯޓް -ރ  ތެލުގެ  އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު 

 .ގެންނަންވާނެއެވެ 
 

   (ށ)

ނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ށްޓަކައި ބެލުމަ މިންވަރު އެޅ  ތެޔޮ ބަންކަރު  އުޅަނދުފަހަރަށް   ކަ
 ސަރވ   ކަސްޓަމްސްއިން މިގޮތުން .ސަރވ ކުރެވ ނެއެވެ އުޅަނދުފަހަރު  މަތިން އުސޫލެއްގެ

 ކުރުން  ރވ  ސާ ބަންކަރު  103
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 އ ޖެންޓް  އުޅަނދުގެ ފަރާތުންނާއި އަޅައިދ  ތެޔޮ ބަންކަރު އެހ ތެރިކަން ބ ނުންވާ  ކުރުމުގައި
 .ފޯރުވައިދ ންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 
 ،ތެޔޮ ބަންކަރު  ދޫކުރެވ  އެޅުމަށްޓަކައި އުޅަނދުފަހަރަށް  ދަތުރުކުރާ  ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން
 އުޅަނދުފަހަރަށް  އެހެން ފިޔަވައި  އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން
 .މަނާކަމެކެވެ ދޫކުރުމަކ  ބ ނުންކުރުމަށް  ރާއްޖ ގައި އެޅުމާއި

 

ންތައްތައް ކަ މަނާ  ކުރުން  104 (ހ)
  

 އުޅަނދަކަށް އެއްވެސް އެހެން  އެތެޔޮ ،އުޅަނދަކުން އަޅައިދެވ  ތެޔޮ ބަންކަރު 
 .މަނާކަމެކެވެ ދޫކުރުމަކ  ބ ނުންކުރުަމށް ރާއްޖ ގައި ،އެޅުމާއި

 

   (ށ)

 
 

 ބައި  ތިންވަނަ 
 މުދާ އިމްޕޯްޓކުރާ ދިވެހިާރއްެޖއަށް

 ބާބު  އެއްވަނަ 
 ހުށަހެޅުން މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ 

 
 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  ،ކުރެވ ނ  އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއަށް
 .ފަރާތްތަކަށެވެ  ދ ފައިވާ ހުއްދަ
 

 މުދާ ރާްއޖެއަށް  .105 (ހ)
  އިމްޕޯޓްކުުރން 

 އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  ،ކުރުމަށްޓަކައި އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއަށް
 ވިޔަފާރ ގެ  .ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  ހުއްދަ ފައިވާދ  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

 ހުއްދަ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ،ހުންނަންާވނ  މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގައި
 .ނަމުގައެވެ ފަރާތުގެ ދ ފައިވާ

 

   (ށ)

 ޓ ޑިއު ،މުދަލުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ފަރާތްތަކުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް މުދާ މިންވަރެއްގެ  ކަނޑައަޅާ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފުކުރުމަށް 
 ހުށަހަޅާކަށް  ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް އޮފް  މިނިސްޓްރ  ،ކުރުމަށްޓަކައި
 .ނުޖެހ ނެއެވެ 

 

   (ނ)

 ؛މުދާ ގެންނަ  ބ ނުމަށް  އަމިއްލަ ދަތުރުވެރިން
 

1.    

 .މުދާ ގެންނަ  ބ ނުންަތކަށް ޒާތ  ގެފަރުދުން އަމިއްލަ
 

2.    

   (ރ) ތަކެތި  ހުންނަ  އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި
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 އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  ޢަމަލުކުރުމަށް  ތަކެއްޗާމެދު އެފަދަ ދޫކުރެވ ނ 
ނޑައަޅާފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  .އެއްގޮތަށެވެ ގަވާއިދާ ކަ

 
 ކުރަންވާނ   ބ ނުން  ފަރާތުން  އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކުރުމުގައި މުޢާމަލާތް  ސްޓަމްސްއާ ކަ

 .ނަންބަރެވެ  ރަޖިސްޓަރ  ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް
 

 ނަންބަރު ރަިޖސްޓަރ   .106
  ބ ނުންުކރުން 

 ކެންސަލް ޓަރ ރަޖިސް ފަރާތެއްގެ އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ،ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި 
 އެފަރާތެއްގެ ،ހުށަަހޅައިފިނަމަ ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން  އެ ކުރުމަށްޓަކައި
 .ކުރަންވާނެއެވެ ކެންސަލް ކަސްޓަމްސްއިން  ރަޖިސްޓަރ 

 

ކެންސަލްކުރުން  ރަިޖސްޓަރ   .107
  

 ޑިކްލަރ ޝަން މުދަލެއްގެ އެ، ފަރާތްތަކުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް
 ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ، ންމުމަށްޓަކައިނި

 .ހުށަހަޅަންާވެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް، ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ޑިކްލަރ ޝަން
 

 މުދަުލގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ  .108 (ހ)
 ހުށަހެޅުން  މަޢުލޫމާތު 

 ތިރ ގައި ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި
 .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ށ)

 ؛އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް
 

1.    

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގގ
 

2.    

 ؛ބިލް އެއަރވ  ނުވަތަ  ލ ޑިންގ އޮފް ބިލް 
 

3.    

 ؛ފޯމު ވެލުއ ޝަން -ޕްރ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 17 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 

4.    

 ގަންނަ  ވިއްކިފަރާތާއި މުދާ ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ޝަންވެލުއ -ޕްރ  
 ؛ލިޔުން އެނގ ނެ  ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން 

 

5.    

 ؛ޕޮލިސ  އިންޝުއަރެންސް މުދަލެއްނަމަ ކޮށްފައިވާ އިންޝުއަރެންސް
 

6.    

 ނުވަތަ  ރިސިޕްޓް  ބޮންޑް މުދަލެއްނަމަ  އިމްޕޯޓްކުރާ  މެދުވެރިކޮށް ޕޯސްޓް
 ؛ވ ބިލް ސްޓްޕޯ

 

7.    

 ކޫރިއަރ، މުދަލެއްނަމަ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް ކޫރިއަރ
 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރ  ނުވަތަ  ބިލް  އެއަރވ 

 

8.    

    .9 ހިނގާ  ގެނައުމަށް މުދާ ހަމައަށް  ބަނދަރަކާ  ކަސްޓަމްސްގެ  ކްލިއަރކުރާ  މުދާ
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 ؛ލިޔުންތައް އެނގ ނ  ޚަރަދުތައް ހުރިހާ
 
 ގޮތުގެ ހަމަޖެހިފަިއވާ ދައްކަން ފައިސާ ނުވަތަ ދެއްކި  ފައިސާ  ލަށް މުދަ

 ؛ލިޔުން
 

10.    

 ؛އޯޑަރ ޕާރޗ ސް  ނުވަތަ އިންވޮއިސް  ޕްރޮފޯމާ މުދަލުގެ
 

11.    

 ލިޔުމުން ދެމެދު ގަތްފަރާތާ  މުދާ ވިއްކިފަރާތާއި މުދާ ބެހ ގޮތުން  މުދަލާ
 ؛އެއްބަސްވުން އެ ވެފައިވާނަމަ އެއްބަސްވުމެއް

 

12.    

 އަގު އައިޓަމްތަުކގެ ފަދަ  ކޮމްޕޯނަންޓް ،ސްޕެއަރޕާޓްސް  ،މެޝިނަރ 
 ؛ލިޔުން އެނގ ނ  ވަކިވަކިން އަގު އެ ،އެއްކޮށްނަމަ ހުށަހަޅާފައިވަނ  

 

13.    

 އެ ،އުޅަނދެއްނަމަ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ކުރިން މުދަލަކ   އިމްޕޯޓްކުރާ
 ތެރ ގައި މ ގެ ؛އަސްލު ގެސެޓްފިކެޓު ރަޖިސްޓްރ ޝަން-ޑ  އުޅަނދެއްގެ

 .ުނހިމެނ ނެއެވެ  ސައިކަލް  މޮޓޯ އޮޓޯސައިކަލާއި
 

14.    

ނޑުގައި މުދަލަކ  ކުރާ އިމްޕޯޓް  ގަވާއިދުގެ މި އުޅަނދެއްނަމަ ދުއްވާ ކަ
 ފޮރ ޝ ޓް  އިންފޮމ ޝަން އެޑިޝަނަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  18 ޖަދުވަލު
 ؛ފޯމު ވެސެލްސް  މެރިން
 

15.    

 އޮފް ސެޓްފިކެޓް މުދަލުގެ ،ފަރާތެއްނަމަ ލިބ  ޢިނާޔަތެއް  ރ ޓުން  ނަގާ  ޑިއުޓ 
 ؛އަސްލު އޮރިޖިންގެ

 

16.    

 އެ، މުދަލަށް އިމްޕޯޓްކުރެވ  އޮވެގެން ހުއްދަ އިދާރާއަކުން ސަރުކާރުގެ 
 ؛ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާއަކުން

 

17.    

 ދ ން ސްއަށްކަސްޓަމް ފަރާތުން  އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ،ގުޅ ގޮތުން މުދަލާ
 .މަޢުލޫމާތު އެހެނިހެން  ބ ނުންވާ 

 

18.    

 މި ،ހިނދެއްގައި އަންގައިފި ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ބ ނުންވެެގން  ކަސްޓަމްސްއަށް
 މުދަލާ  އިމްޕޯޓްކުރާ ،އިތުރުން ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ

 މެދުވެރިކޮށް އިންޓަރނެޓް  މެދުދެ ގަތްފަރާތާ މުދާ ވިއްކިފަރާތާއި  މުދާ ގުޅ ގޮތުން
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ލިޔުންތައް އެ ،ކުރެވިފައިވާނަމަ މުޢާމަލާތް 

 

   (ނ)

 މުދަލުގެ  ކުރަންވާނ   މުޢާމަލާތް  ކަސްޓަމްސްއާ  ގުޅ ގޮތުން  މުދަލާ  ކުރާ  އިމްޕޯޓް
 ބަދަލުގައި ވެރިފަރާތުގެ ،ބ ނުންވެއްެޖނަމަ ވެރިފަރާތުން  އަދި  .ވެރިފަރާތުންނެވެ 

   (ރ)
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 ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ބައިގައި ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް 
 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޢައްޔަން މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ

 
 އިނގިރ ސި އޮންަނންވާނ   އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް  މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ބަޔާންކޮށްފައި  ކަރަންސ  އިސާގެފަ އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް އަދި .ބަހުންނެވެ 

 .ފައިސާއަކުންނެވެ ބ ރު  ގަބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓ އިން މަނިަޓރ  މޯލްޑިވްސް އޮންނަންވާނ  
 

 އިްނވޮިއްސގައި  ކޮމާޝަލް  .109 (ހ)
 މަޢުލޫމާތު ހުންނަްނވާނެ 

 

 ތިރ ގައި އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 .އޮންނަންވާނެއެވެ  ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު ވާ ބަޔާންކޮށްފައި

 

   (ށ)

 ޓެރިފްގައި ކަސްޓަމްސްގެ މަޢުލޫމާތު  މުދަލެއްގެ ހުރިހާ  ހިމެނ  އިންވޮއިސްގައި
 ފުރިހަމަ ހެދ ގޮތަށް  ހިސާބު ޔުނިޓުން ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ؛އޮތުން ކުރެވިފައި
 

1.    

 އެ ،އިންވޮއިސްއެއްނަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަގު މުދަލުގެ  ޓާރމުން އެފް .އައި .ސ 
 އިންޝުއަރެންސްއަށް އަދި ފްރައިޓް މުދަލުގެ އެ ، އަގާއި ބ .އޯ.އެފް މުދަލުގެ

 ؛އޮތުން އެނގެން ވަކިން އަދަދު ދައްކާފައިވާ
 

2.    

 ،އިންވޮއިސްއެއްނަމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގު މުދަލުގެ ޓާރމުން އެފް.އެން.ސ 
 އަދަދު ދައްކާފައިވާ ފްރައިޓަށް  މުދަލުގެ އެ، އަގާއި ބ  .އޯ.އެފް މުދަލުގެ އެ

 ؛އޮތުން އެނގެން  ވަކިން
 

3.    

 ؛އެޑްރެސް ަނމާއި ފުރިހަމަ  ފަރާތުގެ  ފޮނުވި މުދާ
 

4.    

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ލިބެންވ   މުދާ
 

5.    

ާު  އިންވޮއިސްގެ  ؛ާތރ ޚު އަދި ނަންބަރު
 

6.    

 ؛ޕ މަންޓް ފްއޮ ޓާރމްސް
 

7.    

 ؛(ޓާމް އިންކޯ ) ޑެލިވަރ   އޮފް ޓާރމްސް
 

8.    

 .ޖުމްލަ ސަފުހާގެ ނަންބަރާއި  ސަފުހާގެ
 

9.    

 އައިޓަމެއްގައި ކޮންމެ އިންވޮއިސްގައިހިމެނ  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި
 .އޮންނަންވާނެއެވެ  އެނގެން  މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރ ގައި

 

   (ނ)



76 
 

 ؛ނަން މުދަލުގެ
 

1.    

 ؛ނަންބަރުާު އައިޓަމް
 

2.    

 ؛ކުވަންޓިޓ 
 

3.    

    .4 ؛ޔުނިޓް

 ؛(މުދަުލގެ ހުންނަ ބްރ ންޑް ) ބްރ ންޑް
 

5.    

 ؛(މުދަލުގެ ހުންނަ  މޮޑެލް) މޮޑެލް
 

6.    

ާު  ޕާރޓް ާު  ކޯޑް ނުވަތަ  ނަންބަރު  ހުންނަ  ނަންބަުރާު އެފަދަ ) ނަންބަރު
 ؛(މުދަލުގެ

 

7.    

 ؛ސައިޒު މުދަލުގެ
 

8.    

 ؛ޕެކިންގގ އައިޓަމްގެ
 

9.    

 ؛ޤައުމު އުފެއްދި
 

10.    

 ؛(ބާވަތްތައްނަމަ  ބަނގުރަލުގެ ) ވިންޓ ޖް  ނުވަތަ އަހަރު އުފެއްދި
 

11.    

 ؛ކޮންޑިޝަން މުދަލުގެ
 

12.    

 ؛މުއްދަތު ބ ނުންކޮށްފައިވާ  މުދާ އެ ،މުދަލެއްނަމަ ބ ނުންކޮްށފައިވާ
 

13.    

 ؛އަގު ޔުނިޓުގެ
 

14.    

 .އަގު ޖުމްލަ
 

15.    

 .އިނގިރ ސިބަހުންނެވެ އޮންނަންާވނ  ލިސްޓް  ޕެކިންގ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް
 .އޮންނަންވާނެއެވެ  ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ލިސްޓުގައި ގމިޕެކިން

 

 ލިސްޓުގައި  ގޕެކިން .110
 މަޢުލޫމާތު ނެ ހުންނަްނވާ

  

 ؛ތަފުސ ލު މުދަލުގެ
 

   (ހ)

 ؛ބާވަތް ދާގ ނާގެ
 

   (ށ)



77 
 

 ؛އަދަދު ދާގ ނާގެ
 

   (ނ)

 ؛ނަންބަރުާު ދާގ ނާގެ
 

   (ރ)

 ؛ތަފުސ ލު ހުރިގޮތުގެ މުދާ ދާގ ނާއެއްގައި ކޮންމެ
 

   (ބ)

 ؛އަދަދު ދާގ ނާގެ ޖުމްލަ ހިމެނ   ޝިޕްމަންޓުގައި
 

   (ޅ)

 .މ ޓަރު  ކިއުބިކް  އަދި ބަރުދަން  ދަލުގެމު ހިމެނ   ޝިޕްމަންޓުގައި
 

   (ކ)

 އޮންނަންވާނ   ބިލް  އެއަރވ  ނުވަތަ  ލ ޑިންގ އޮފް ބިލް  މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ތިރ ގައި ބިލްގައި  އެއަރވ  ނުވަތަ  ލ ޑިންގ އޮފް ިބލް އަދި .އިނގިރ ސިބަހުންނެވެ

 .ންވާނެއެވެ އޮންނަ ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

 ނުވަތަ  ލ ޑިންގ އޮފް  ބިލް .111
 ބިލުަގއި  އެާއރވ  

  މަޢުލޫމާތު ހުންނަްނވާނެ 

 ؛ނަންބަރުާު ބިލް  އެއާރވ  ނުވަތަ  ލ ޑިންގ އޮފް ބިލް 
 

   (ހ)

 ؛އެޑްރެސް ަނމާއި ފުރިހަމަ  ފަރާތުގެ  ފޮނުވި މުދާ
 

   (ށ)

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ލިބެންވާ  މުދާ
 

   (ނ)

 ؛ބަނދަރު ބަރުކުރި ދާމު
 

   (ރ)

 ؛ބަނދަރު ބާލާނެ  މުދާ
 

   (ބ)

 ؛ނަންބަރުާު ސ ލް ނުވަތަ  ނަްނބަރުާު ކޮންޓެއިނަރ
 

   (ޅ)

 ؛މާކް ޝިޕިންގ
 

   (ކ)

 ؛ބާވަތް މުދަލުގެ
 

   (އ)

 ؛މ ޓަރ ކިއުބިކް ނުވަތަ ބަރުދަން  ޖުމްލަ
 

   (ވ)

 .ފަރާތް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެލް .ބ 
 

   (މ)

 ޑިއުޓ  މުދަލުން  ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ފަރާތްތަކުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
ނޑައަޅާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފުކުރުމަށް  ރާއްޖެއަށް މުދާ މިންވަރެއްގެ ކަ

 ހުށަހަޅާކަށް  ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޑްސްޑިކްލަރ ޝަން، އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި

.112 (ހ)
  

 ޑިކްލަރ ޝަން 
 މުދާ  ްނނުޖެހ  ހުށަހަޅަ
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 .ނުޖެހ ނެއެވެ 
 

 އެފަރާތްތަކުގެ ބިދ ސ ން ދިރިއުޅ   ރާއްޖ ގައި ރައްޔިތުންނާއި  ރާއްޖ ގެ
 ؛މުދާ ގެންނަ  ބ ނުންތަކަށް  ޒާތ  އަމިއްލަ

 

1.    

 ބިދ ސ ން  ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖ ގެ އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ބ ރުން  ރާއްޖެއިން
 ؛މުދާ ގެންނަ 
 

2.    

 ރައްޔިތުން  ރާއްޖ ގެ  އަންނަ އުޅެފައި އިބ ރުގަ ރާއްޖެއިން މުއްދަތަކަށް ދިގު
 ؛މުދާ ކޮށްފައިހުްނނަ  ބ ުނން ، ގެންނަ
 

3.    

 އަންނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް މުއްދަތަކަށް ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ  6 ރާއްޖ ގައި
 ބަދަލު  ރާއްޖެއަށް ދިރިއުޅުން މ ހުންގެ އެ ،މ ހުން ގިންތ ގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް
  ؛ތަކެތި ހުންނަ  ޮކްށފައިބ ނުން ،ގެންނަ ކުރުމަށްޓަކައި

 

4.    

 .މުދާ ގެންނަ  ފަޅުވެރިން ފަހަރުގެ އުޅަނދު ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން
 

5.    

 ގިންތ ގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަނންބަރުާުގައި  ވަނަ 4 ގެ ( ހ) މާއްދާގެ މި
 އިމަންޓްއެމްޕްލޯ ރިސޯސަސް  ހިއުމަން އޮފް މިނިސްޓްރ  ،ބަލާނ  ކަމުގައި މ ހުން 
ނޑައަޅާ ކަމުގައި  މ ހުން  ގިންތ ގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އިން ލ ބަރ އެންޑް  .ފަރާތްތަކެވެ  ކަ
 

   (ށ)

 އަންނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް މުއްދަތަކަށް  ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ 6 ރާއްޖ ގައި
 ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތިރ ގައި މުދަލަށް  ގެންނަ  މ ހުން  ގިންތ ގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް

 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ސްޓަމްސްއަށްކަ
 

   (ނ)

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގގ މުދަލުގެ
 

1.    

 .އޯޑަރ ޑެލިވަރ  މުދަލުގެ
 

2.    

 އަންނަ މަސައްކަތްކުރުމަށް މުއްދަތަކަށް  ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ 6 ރާއްޖ ގައި
 ޓުގެޕާމި ވާރކް މ ހެއްގެ އެ ،ދޫކުރެވ ނ  މުދާ ގެންނަ  މ ހުން ގިންތ ގެ  ޕްރޮފެޝަނަލް

 .ގެނައުމުންނެނެވެ  ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު
 

   (ރ)

، ގެންނަ، ރައްޔިތުން ރާއްޖ ގެ  އަންނަ އުޅެފައި ބ ރުގައި ރާއްޖެއިން މުއްދަތަކަށް  ދިގު
 އަސްލު  ޕާސްޕޯޓުގެ މ ހެއްގެ އެ ،ދޫކުރެވ ނ  މުދާ ހުންނަ ކޮށްފައި ބ ނުން 

 ސަބަބުން ހުރުމުގެ ބ ރުގައި ޖެއިންރާއް އެވަގުތު މ ހަކު އެ  .ގެނައުމުންނެވެ
 މުދަލުގެ  ،ދޫކުރެވ ނ  މުދާ އެ ހާލަތްތަކުގައި  ހުށަނ ޅ   އަސްލު ޕާސްޕޯޓުގެ 

   (ބ)
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 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮޕ އެއް ޕާސްޕޯޓުގެ ލިޔުމަކާއެކު ވެރިފަރާތުގެ
 
 ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ  112 ގަވާއިދުގެ މި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުާުގައި ވަނަ  4 ނަންބަރާއި  ވަނަ  3 ގެ ( ހ) އެމާއްދާގެ
 ގެންނަ  ރާއްޖެއަށް ފަރާތްތަކުން  އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެމާއްދާގައި ،ފިޔަވައި މ ހުން 

ނޑައަޅާފައިވާ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މާފުކުރުމަށް ޑިއުޓ  މުދަލުން   މިންވަރަށްވުރެ ކަ
 ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  6 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި މުދަލަށް  އިތުރުވާ

 ޑިއުޓ  މުދަލަށް އެ ހުށަހަޅައި  ކަސްޓަމްސްއަށް، ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޑިކްލަރ ޝަން
 .ދައްކަންވާނެއެވެ

   (ޅ)

 ތަކެތ ގެ ގެންނަ  ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 112 ގަވާއިދުގެ މި
 ގުޑްސް  ،ނެތްނަމަ އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް ތަކެތ ގެ ދައްކަންޖެހ  ޑިއުޓ  ންތެރެއި

 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި ބަޔާންކޮށް މަޢުލޫމާތު  ޞައްޙަ މުދަލުގެ އެ  ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު
 ފުރިހަމަ  ވެލުއ ޝަންފޯމު ޕެސެންޖަރ އެންޑް ކްރޫ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 19

 .ންވާނެއެވެހުށަހަޅަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރުމަށްފަހު
 

   (ކ)

 ތަނެއް އެއްވެސް  ލިޔުމެއްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 108 ގަވާއިދުގެ މި
ނޑައި ،ފަވައި  ފަރާތުން ދޫކުރި ލިޔުމެއް އެ ،ކުރެވިފައިވާނަމަ ބަދަލު  ނުވަތަ  ކަ

 .އޮންނަންވާެނއެވެ ކުރެވިފައި ސްޓ މްޕް
 

 އިޞްލާޙު  ލިޔުންތަކަށް .113 (ހ)
 ގެަނއުން 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ  108 ގަވާއިދުގެ މި
 ފަރާތުގެ ދޫކުރި ލިޔުން އެ ގެނެވ ނ   އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް  ލިޔުމަކަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 އަސްލަށާއި ލިޔުންތަކުގެ ތެރ ގައި  މ ގެ  .ހުށަހެުޅމުންނެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމެއް
 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  އިޞްލާޙުތަކެއް ކުދިކުދި ގެނެވ  ނާންނަޮގތަށް  ދަލު ބަ މަޢުލޫމާތަށް 

 

   (ށ)

 ލިޔުން މުދަލަކާބެހ   އެ ނުވަތަ  ނެގުމަށް  ޑިއުޓ  މުދަލުން  އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ،މުދަލެއްނަމަ އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ ބަލާނ   ކަމުގައި އަގު  މުދަލުގެ  އެ ނިންމުމުގައި 

 .ހިމަނައިގެންނެވެ  ފްރައިޓް އިންޝުއަރެންސްއާއި އިއަގާ ބ  .އޯ .އެފް  މުދަލުގެ
 ފްރައިޓް އަގާއި ބ .އޯ.އެފް މުދަލުގެ  މުދަލެއްނަމަ ނުކުރާ އިންޝުއަރ

 .ހިމަނައިގެންނެވެ 
 

 ލިޔުން މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓް  .114 (ހ)
 ނިންމުން 

 އެ ނުވަތަ ނެގުމުގައި ޑިއުޓ  މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ކުރާނެ ބަދަލު  ފައިސާއަށް ދިވެހި ފައިސާ ބ ރު ،ނިންމުމުގައި ލިޔުން މުދަލަކާބެހ  
ނޑައަޅާނ  ރ ޓުތައް  އޮފް މިނިސްޓްރ  އޮތޯރިޓ އާއި މަނިޓަރ  މޯލްޑިވްސް ،ކަ
 ކޮންމެ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ލަފަޔާއެކު ޓްރެޜަރ ގެ އެންޑް ފިނ ންސް
 ކަސްޓަމްސްއިން ބ ނުންކުރުމަށް  މަހުގައި އޮތް  ކުރިއަށް ،ކުރިން ފެށުމުގެ  މަހެއް

ނޑައަޅާފައިވާ   .ކުރަންވާނެއެވެ ޝާއިޢު ގެޒެޓުގައި ދިވެިހސަރުކާރުގެ  ރ ޓުތައް  ކަ
 

   (ށ)
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 ނިންމާ އެސެސްކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން  ޑިކްލަރ ޝަން  ގުޑްސް މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް
 ޑިއުޓ ގެ އިމްޕޯޓް ލަކަށްމުދަ އެ ،ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ފެށިގެން  ދުވަހުން 
 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހ   ގޮތުގައި

 

 ދެއްުކން  ޑިއުޓ   .115 (ހ)

 ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ މުއްދަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 މިގޮތުގެ. އެވެކުރެވ ނެ ބާޠިލު  ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  މުދަލުގެ އެ ،ނުދައްކައިފިނަމަ

 ދޫކުރެވ ނ  މުދާ ހިމެނ  ޑިކްލަރ ޝަނުގައި ގުޑްސް  މުދަލުގެ ކުރެވ  ބާޠިލު  މަތިން 
 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ުފރިހަމަކޮށް ޑިކްލަރ ޝަން  ގުޑްސް އަލުން
 

   (ށ)

ނޑު  މ ހުންގެ މަރުވެފައިވާ  ގަވާއިދުގެ މި ،އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް ހަށިގަ
ނޑު މ ހުންގެ  މަރުވެފައިވާ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 34 ދުވަލުޖަ  ރާއްޖެއަށް ހަށިގަ

ނޑެއް  އެ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯމު  އެދ  އިމްޕޯޓްކުރުމަށް  ހަށިގަ
 ތިރ ގައި ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ރަސްމ   ކަމާބެހ   ޤައުމުގެ ބ ރުކުރެވ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމާއެކު އެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

 މ ހުންގެ  މަުރވެފަިއވާ  .116 (ހ)
 ާރއްެޖއަށް  ހަށިަގނޑު 

 އިމްޕޯޓްކުުރން 

 ؛ސެޓްފިކެޓް ޑެތް
 

1.    

 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް 
 

2.    

ނޑު) .ޕަރމިޓް ރިލ ސް ކަސްޓަމްސް   ޤައުމެއްގެ ގެންނަ ހަށިގަ
 (ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން

 

3.    

ނޑު މ ހުންގެ  މަރުވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި  ހަށިގަ
 .ނުޖެހ ނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށް ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް ،އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް

 .ނުޖެހ ނެއެވެ  ދައްކާކަށްވެސް ޑިއުޓ   އިމްޕޯޓް އަދި
 
 
 
 

 

   (ށ)

 ބާބު  ދެވަނަ 
 

 މުދާ އިމްޕޯޓްކުރެވ   ގެންާދޮގތަށް އަނބުރާ  ހު ކުރުަމށްފަ ބ ނުން  ރާއްޖ ގައި 
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ދޫކުރެވ ނ ،  މުދާ އިމްޕޯޓްކުރެވ   ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ކުރުމަށްފަހު ބ ނުން  ރާއްޖ ގައި
 .އެތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާނެ ރާއްޖ ގެ ފަރާތެއް ހުރެގެންނެވެ

 

.117 (ހ)
  

 ތަކެތި ގެްނދާގޮަތށް އަނުބރާ 
 އިމްޕޯޓްކުުރން 

 ގައި 20 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި މުދާ ގޮތަށް ގެންދާ އަނބުރާ 
" ފޯމު އެދ  ދޫކުރުމަށް މުދާ  ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ" ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 

   (ށ)

 ،ކުރެވ ނ  އިމްޕޯޓް މުދާ ށްރާއްޖެއަ ގެންދާގޮަތށް  އަނބުރާ  ކުރުމަށްފަހު  ބ ުނން  ރާއްޖ ގައި
 .ވާނަމައެވެ  ކަމުގައި މުދާ އެތެރެކުރާ ބ ނުންތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި މުދަލަކ  އެ
 

118.
  

 ގެންާދގޮތަށް  އަނުބރާ 
 އިމްޕޯޓްކުުރމުގެ  ރާްއޖެއަށް 

 ތަކެތި ދެވ   ހުއްދަ 

 ކުޅިވަރު  ،ޖަލްސާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމ   ،އިންޓަނ ޝަނަްލފެއަރ ،އެގްޒިބިޝަން
 ތަކެތ ގެ އެތެރެކުރާ ޚާއްޞަކޮށް އިވެންޓްތަކަށް  އަދި ބައްދަލުވުން  ،ޙަފުލާތަކާއި
 ؛ތަކެތި ގެންނަ  ފޮނުވާލާގޮތަށް  އަނބުރާ ބ ނުންކުރުމަށްފަހު  ރާއްޖ ގައި ތެރެއިން

 

   (ހ)

، ނޫސްވެރިން އަންނަ  ކަވަރުކުރަން  އިވެންޓެއް ޚާއްޞަ އޮންނަ  ރާއްޖ ގައި
 މަސައްކަތަށް މ ހުންގެ އެ މ ސްމ ހުން ފަދަ ފޮޓޯގްރާފަރުން ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

 ؛ސާމާނު ސިނެމަޓޯގްރާފިކް، ތަކެއްޗާއި އެތެރެކުރާ  ޚާއްޞަކޮށް
 

   (ށ)

 ކުރުމަށް މަރާމާތު އިންސްޓޯލްކުރުމަށާއި  މެޝިނަރ  ޕްލާންޓްތަކާއި  އެކިއެކި
 އެ ފަރާތަކުން  ވާދ ފައި ވޮރަންޓ  އިންޓަނ ޝަަނލް  ،ސާމާނާއި ގެންނަ  ޚާއްޞަކޮށް
 އެމަސައްކަތަށް ފަރާތަކުން އަންނަ  މަރާމާތުކުރުމަށް އެއްޗެއްގެ ދ ފައިވާ  ވޮރަންޓ 

 ؛ތަކެތި ގެންނަ ޚާއްޞަކޮށް
 

   (ނ)

 އެ މާހިރުން ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ،ދިރާސާތަކަށާއި ،ސާރވ ތަކަށާއި އެކިއެކި
 ؛އާލާތްތައް ސާމާނާއި އެތެރެކުރާ ބ ނުމަށް  ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކުގެ

 

   (ރ)

 މަސައްކަތް ޚާއްޞަ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި އިޖުތިމާޢ  ،އިގްތިޞާދާއި ދިވެހިރާއްޖ ގެ
 އުޅަނދު ،މެޝިނަރ  .އިކްއިޕްމަންޓުތައް  އަދި އުޅަނދު ،މެޝިނަރ  ،ގެންނަ ކުރުމަށް

 .ނުހިމެެނއެވެ ތެރ ގައި މ ގެ ޕާޓްސް  ސްޕެއާރ އިކްވިޕްމަންޓްސްގެ އަދި
 

   (ބ)

 ބ ނުން  ރާއްޖ ގައި، ބ ނުންތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 118 ވާއިދުގެގަ މި
 އެ ،ދެވ ނ  ހުއްދަ ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް މުދާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު
 އެއްޗެއްކަން ވަކި އެއ  ކޯޑަކުން ނުވަތަ ނަންބަަރކުން ޖަހާފައިވާ މުދަލެއްގައި
 .ވާނަމައެވެ ދަލަކަށްމު ހުރި ގޮތަށް  ދެނެގަނެވ ނެ 

 

 ގެންާދގޮތަށް  އަނުބރާ  .119 (ހ)
 ހުއްަދދެވ   އިމްޕޯޓްކުުރމަށް 

  މުދާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  (ށ) އަދި (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 118 ގަވާއިދުގެ މި
 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ އިން  (ހ) މާއްދާގެ މި މުދާ އެތެރެކުރާ ބ ނުންތަަކށް 

 

   (ށ)
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 ޑިއުޓ  މުދަލަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ފަހު ބ ނުންކުރުމަށް ރާއްޖ ގައި
 ދުވަހުގެ  އަހަރު( ދ އް) 2 ފެށިގެން  ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް މުދާ އެ ދެވ ނ  ޢިނާޔަތް
 . ފޮނުވާލާނަމައެވެ މުދާ އެ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ތެރ ގައި

 

 ެދވ ނެ  ޢިނާޔަތް  ޑިއުޓ   .120
  މުްއދަތު  ދިގު  އެންމެ 

 އިމްޕޯޓް  މުދާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަްށފަހު  ރާއްޖ ގައި
 ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްޓަކައި
 ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް މިގޮތުން  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  ޑިކްލަރ ޝަން
 .ނަމުގައެވެ ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ ތަެކއްޗަށް އެ އްޖެއިންރާ ހުށަހަޅަންވާނ  

 

 ގެްނނަ  ގެންާދގޮތަށް  އަނުބރާ  .121 (ހ)
 ޑިކްލަރ ޝަން  މުދަުލގެ 

 ހުށަހެޅުން 

 ތިރ ގައި ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު ގުޑްސް  މުދަލުގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ށ)

 މުދާ ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 20 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ފޯމު އެދ  ދޫކުރުމަށް

1.    

 ތަކެތި  ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ހިފައިގެން  ކުއްޔަށް ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ
 އެއްބަސްވުން ވެވިފައިވާ  ފަރާތާއެކު ބ ރުގެ  ރާއްޖެއިން ،ގެނައުމަށް ރާއްޖެއަށް

 .ލިޔުން އެނގ ނެ އަދަދު ދެއްކި ދައްކާފައިވާނަމަ ޕޮސިޓް ޑި އަދި
 

2.    

 ،މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް  ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަށްަފހު  ރާއްޖ ގައި
 ބަޔާންކޮށް  އެމުއްދަތު ،ބ ނުންވެއްޖެނަމަ އިތުރުކުރަން މުއްދަތު ބ ނުންކުރާ  ރާއްޖ ގައި
 ލިޔުމުން  ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން  މާވާޒިން ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 

.122 (ހ)
  

 އިުތރުކުރުން  މުްއދަތު 

 އަނބުރާ  ބ ުނންކުރުމަށްފަހު  ރާއްޖ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި
 125 ގަވާއިދުގެ މި ،ކޮށްދެވ ނ  އިތުރު މުއްދަތު ބ ނުންުކރާ ރާއްޖ ގައި  މުދާ  ގެންދާ

 އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހ  މުދަލަށް  އެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ނަވަ
 .ނިންމުމުންނެވެ  ދައްކައި ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން ،ޑިއުޓ 
 

   (ށ)

 އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަށްފަހު  ރާއްޖ ގައި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ފޮނުވާލުމަްށޓަކައި އަނބުރާ މުދާ

 ޑިކްލަރ ޝަން މިގޮތުން  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް 
 .ނަމުގައެވެ ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ ތަެކއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅަންވާނ  

 

 ފޮނުވާލުން  އަނުބރާ  މުދާ  .123 (ހ)

 ފޮނުވާލުމަށް  މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ 
ނޑައެޅިފައިވާ   މާއްދާގެ މި، ބެެލވ ނ  ފޮނުވާލިކަމަށް އަނބުރާ  މުދާ އެ ، މުއްދަތުގައި ކަ

 ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ)
 .ފޮނުވާލާފައިާވނަމައެވެ  މުދާ އެ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ، ހުށަހެޅުމަށްފަހު

   (ށ)
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 ފޮނުވާލުމަށް  މުދާ ގެންނަ  ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ކުރުމަށްފަހު ބ ނުން  ރާއްޖ ގައި

ނޑައެޅިފައިވާ   އިމްޕޯޓްކުރިއިރު  މުދާ އެ ،ފޮނުވާނުލައިިފނަމަ އަނބުރާ މުއްދަތުގައި  ކަ
 ގަވާއިދުގެ މި ދިއަ .ދައްކަންވާނެއެވެ ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް އަގުން ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ

 މުދާ އެ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން ޚިލާފަށް ގޮތާ  ބަޔާންކޮްށފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  123
 ރާއްޖެއިން ،އަގުން ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު މުދާ އެ ،ފޮނުވިނަމަވެސް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ  ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ
 

ދެއްކުން  ޑިއުޓ  ޓް އިމްޕޯ .124 (ހ)
  

 ،މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަްށފަހު  ރާއްޖ ގައި
 އެއްވެސް  އިތުރު ފިޔަވައި ބ ނުން  އެތެރެކުރި ނުވަތަ ވިއްކ ނ  ފަރާތަކަށް  އެހެން

 އެ ރާއްޖެއިން ، ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހ  މުދަލަށް  އެ ކުރަންވާނ  މުޢާމަލާތެއް 
 .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން  ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް

 

   (ށ)

، މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގެންދާގޮަތށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަށްފަހު  ރާއްޖ ގައި
 ނުވަތަ  ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ބ ނުންނުކުރެވ  

، ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހ  މުދަލަށް  އެ ،ވެއްޖެނަމަމަދު ނުވަތަ  ،ވަގަށްނަގައިފިނަމަ
 .ދައްކަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން

 

   (ނ)

 ޚާއްޞަ ނުފޯރާ ބާރު އިންސާނ  ،މުދަލަކަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ 
 ދައްކާކަށް ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް  މުދަލަށް  އެ ،ނަމަިލބިއްޖެ ގެއްލުމެއް ސަބަބުން  ޙާލަތެއްގެ

 .ނުޖެހ ނެއެވެ 
 

   (ރ)

 ޑިއުޓ ގެ އިމްޕޯޓް  ،މުދަލަށް އިމްޕޯޓްކުރާ  ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަށްފަހު  ރާއްޖ ގައި
 .މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ޢިނާޔަތްދެވ ނ  

 

 ެދވ   ޢިނާޔަތް  ޑިއުޓ   .125
  މިންަވރު 

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ 90 ފެށިގެން  ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ
 ޢިނާޔަތް %100 ޑިއުޓ ގެ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހ  މުދަލަކަށް އެ ގެންދާނަމަ  އަނބުރާ 
 .ދެވ ނެއެވެ

 

   (ހ)

 180 ،ވުމަށްފަހު ދުވަސް 90 ފެށިގެން  ދުވަހުން  އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ
 ދައްކަންޖެހ  މުދަލަކަށް  އެ، ގެންދާނަމަ އަނބުރާ  މުދާ އެ  ކުރިން ވަސްވުމުގެދު

 .ދެވ ނެއެވެ ޢިނާޔަތް %95 ޑިއުޓ ގެ އިމްޕޯޓް
 

   (ށ)

 4 ،ވުމަށްފަހު ދުވަސް 180 ފެށިގެން  ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ
 ދައްކަންޖެހ   މުދަލަކަށް އެ މަ ގެންދާނަ އަނބުރާ  މުދާ އެ ކުރިން އަހަރުވުމުގެ (އެކެއް)

 .ދެވ ނެއެވެ ޢިނާޔަތް %90 ޑިއުޓ ގެ އިމްޕޯޓް
 

   (ނ)
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 ،ވުމަށްފަހު އަހަރު (އެކެއް) 1 ފެށިގެން  ދުވަހުން  އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ
 މުދަލަކަށް  އެ ގެންދާނަމަ  އަނބުރާ  މުދާ އެ ކުރިން އަހަރުވުމުގެ (ދ އް) 2

 .ދެވ ނެއެވެ  ޢިނާޔަތް  %80 ޑިއުޓ ގެ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހ 
 

   (ރ)

 އަހަރު (ދ އް) 2 ފެށިގެން  ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް  އެ
 ޑިއުޓ ގެ ދައްކަންޖެހ   މުދަލަކަށް  އެ ގެންދިޔަނަމަވެސް އަނބުރާ  ހަމަވުމަށްފަހު 

 .ދައްކަންވާނެއެވެ  100%
 

   (ބ)

 ،މުދަލަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް  ބުރާ އަނ ކުރުމަށްފަހު  ބ ނުން  ރާއްޖ ގައި
 .އެވަނ އެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރ ގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ ރާއްޖެއިން

 

 ޒިންާމވާ  މުދަލަށް  ރާްއޖެއިން  .126
  މަްސއޫލިއްޔަތު  ފަރާތުގެ 

 ،ޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައިއިމް މުދާ ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަްށފަހު  ރާއްޖ ގައި
  ؛ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި

  

   (ހ)

 ،އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާމުދާ ގެންދާގޮަތށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަށްަފހު  ރާއްޖ ގައި
ނޑައެޅިފައިވާ  ފޮނުވާލުމަށް  ؛ ލުންފޮނުވާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން އަނބުރާ  މުއްދަތުގައި ކަ

 ބަޔާންކޮށް  އެމުއްދަތު ،ބ ނުންވެއްޖެނަމަ އިތުރުކުރަން މުއްދަތު  ނުވަތަ 
 .ހުށަހެޅުން ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ށ)

 އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަށްފަހު  ރާއްޖ ގައި
 ގޮތުގެމަތިން ށްަފއިވާބަޔާންކޮ މިގަވާއިދުގައި ،ފޮނުވާލުމަށްޓަަކއި އަނބުރާ މުދާ

 ؛ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް 
 

   (ނ)

 ،މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަށްފަހު  ރާއްޖ ގައި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި ނުވަތަ  ފޮނުވާލެެވންދެން  ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން
 ؛ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދެން ނިމެން ދައްކައި ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް ގޮތުގެމަތިން 

 

   (ރ)

 އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަށްފަހު  ރާއްޖ ގައި
 ގޮތުގައި އިމްޕޯޓްޑިއުޓ ގެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ،މުދަލަށް

 އަގުން ކޮށްފައިވާ ކްލެއަރޑި އިމްޕޯޓްކުރިއިރު  މުދާ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހ 
   ؛ދެއްކުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ބ)

 ،މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަްށފަހު  ރާއްޖ ގައި
 އިތުރު ފިޔަވައި  ބ ުނން އިމްޕޯޓްކުރި  ނުވަތަ ސަބަބުން  ވިއްކުމުގެ  ފަރާތަކަށް އެހެން
 ގޮތުގައި އިމްޕޯޓްޑިއުޓ ގެ، މުދަލަށް އެ  ން ސަބަބު ކުރުމުގެ މުޢާމަލާތެއް  އެހެން

 އަގުން ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު  މުދާ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހ 
   ؛ދެއްކުން ކަސްޓަމްސްއަށް

   (ޅ)
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  ،މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮްށފައިވާ ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ބ ނުންކުރުމަށްަފހު  ރާއްޖ ގައި
 ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ލާކުވެއްޖެނަމަހަ ވަރަށް ނުކުރެވ  ބ ނުން 

 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ފާހަގަކުރެވ  އެކަމެއް ،މަދުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ވަގަށްނަގައިފިނަމަ 
 މުދަލަށް  އެ އެންގުމާއި ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމުން އެކަން ތެރ ގައި ދުވަހުގެ  10

 .ދެއްކުން ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހ 
 

   (ކ)

 ،މުދަލަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް  ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ ބ ނުންކުރުމަްށފަހު  ގައިރާއްޖ 
 10 ދެއްކުމަށް ފައިސާ އެ، ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހ   ކަސްޓަމްސްއަށް

 ފައިސާ ތެރ ގައި އެމުއްދަތުގެ .ދެވ ނެއެވެ މުއްދަތު  ދުވަހުގެ (ދިހައެއް)
 ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް ،ނުދައްކައިފިނަމަ

ނޑާލެވ ނެއެވެ ވަގުތ ގޮތުން   .މެދުކަ
 

ނޑާލުން  ޚިުދމަތް  .127 (ހ)  ެމދުކަ
 

 ދެމުންގެންދާ  ކަސްޓަމްސްއިން ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑާލުމަށްފަހު ގޮތުން  ވަގުތ  ޚިދުމަތްތައް  ޚިދުމަތް ންއަލު އެފަރާތަކަށް  ،މެދުކަ

ނޑާލެވުނު  މެދު ޚިދުމަތް އެ ،ދެވ ނ   މަސްދުވަސް  (ހަަތރެއް) 4 ފެށިގެން  ތާރ ޚުން ކަ
 .ފަހުންނެވެ 

   (ށ)

 
 ބާބު  ތިންވަނަ 

 
 މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  އަލުން  ކުރުމަށްފަހު  އެކްސްޕޯޓް ގޮތުން  ވަގުތ  

 
 

 އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ ،ބެލެވ ނ  ކަމަށް އިމްޕޯޓްކުރި-ރ  މުދަލެއް
 ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި  ގެންނަގޮތަށް 
 ފަރާތުގެ ފޮނުވާފައިވާ މުދާ އެ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން، ނިންމުމަށްފަހު ޑިކްލަރ ޝަން

 .ގެނައުމުންނެވެ  ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ މުދާ އެ ނަމުގައި
 

 އިމްޕޯޓްުކރުން -ރ   .128 (ހ)

 ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ،މުދާ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް  އިވާ ބަޔާންކޮށްފަ ތިރ ގައި
 ޑިއުޓ  ،މުދާ އެ ،އިމްޕޯޓްކުރާނަމަ-ރ  ރާއްޖެއަށް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ  ނެގުމުން 
 

   (ށ)

 ނުވަތަ  ނާްނނަ ބަދަލު  އަސްލަށް މުދަލުގެ އެ ކުރުމުން ބ ނުން  މުދަލެއް އެ
 ޖަހާފައިވާ މުދަލުގައި އެ އަދި ގެނެސްފައިނުވާ ބަދަލެއް އަސްލަށް މުދަލުގެ
 އެކްސްޕޯޓްކުރި  ރާއްޖެއިން މުދަލަކ  އެ ކޯޑުން ނުވަތަ  ނަންބަރުާުން  ސ ރިއަލް

1.    
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  ؛މުދާ ސާބިތުވާ  މުދާކަން
 

ާު  ސ ރިއަލް  ،ތަކެތި ނުހުްނނަ  އެނގެން  ކޯޑެއް ވަކި ނުވަތަ  ނަންބަރު
 ،ގެންދިއުމަށްފަހު ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން ށްޓަކައިމަރާމާތުކުރުމަ ދަށުން  ވޮރެންޓ ގެ

 ،ލިޔުމަކާއެކު ފަރާތުގެ  ދިން  ވޮރެންޓ   އެނގ ގޮތަށް  މަރާމާތުކުރިކަން  ތަކެތި އެ
 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ-ރ 
 

2.    

 (އަށްޑިހަ ސަތ ކަ ) 180 ފެށިގެން ތާރ ޚުން ފޮނުވި  މުދާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން
 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ-ރ  ،ތެރ ގައި ދުވަހުގެ

 

3.    

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ-ރ ، ނަމުގައި ަފރާތުގެ ފޮނުވި  މުދާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން
 

4.    

 އެ ދައްކާފައިވުމާއި ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓްކުރިއިރު  ރާއްޖެއަށް ކުރިން މުދާ އެ
 .ނުވުން ރިފަންޑްކޮށްފައި ފައިސާ

 

5.    

 ފުރިހަމަނުވި ޝަރުޠު އިވާ ބަޔާންކޮށްފަ ނަންބަރުާުގައި  ވަނަ  1 ގެ ( ށ) މާއްދާގެ މި
 ބާއްވާ ރާއްޖެއިންބ ރުގައި  ހުއްދައާއެކު މުއައްސަސާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ  ،ނަމަވެސް
 އަނބުރާގެންނަ  ނިމުމުން އެކަމެއް  ،ކަންތައްތަކަށް ފަދަ މައުރަޒު ފެއަރތަކާއި އެކިއެކި
 މުން ނެގު ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓްކުރާއިރު -ރ  ، ތަކެތި ގެންދާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން ގޮތަށް 

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ
 

   (ނ)

ހުށަހެޅުން  ޑިކްލަރ ޝަން  .129 (ހ)  މުދާ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މި
  

 ގުޑްސް  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްޓަކައި އިމްޕޯޓް-ރ 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ށްކަސްޓަމްސްއަ ޑިކްލަރ ޝަން

 

   

 ތިރ ގައި ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި
 .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ށ)

ނޑައަޅާފައިވާ  އަގު  ؛ކޮޕ  އިންވޮއިސްގެ ކަ
 

1.    

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގގ
 

2.    

 ؛ބިލް އެއަރވ  ނުވަތަ  އެލް .ބ 
 

3.    

 .އޯޑަރ ޑެލިވަރ 
 

4.    
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 ބާބު ހަތަރުަވނަ 
 

 ފަސްކޮށްދިނުން  ދެއްކުން  ޑިއުޓ   އިމްޕޯޓް 
 
 

 ދެއްކުން  ޑިއުޓ  މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް  ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 .ދ ންވާނެއެވެ  ފަސްކޮށް

 

 ދެއްުކން  ޑިއުޓ   .130
 ބާވަތްތަުކގެ  ފަސްކޮށްެދވ ނެ 

 ހާލަތްތައް  މުދަލާއި 
 

 ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ދިމާވެގެން ހާލަތެއް ކުއްލި ފަދަ ކާރިސާއެއް  ޤުދުރަތ 
 އެހ ތެރިކަން  ހާލަތްތަކުަގއި ކުއްލި ބަޔަކަށް  ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ 

 ؛މުދާ އެތެރެކުރެވ  ގޮތުން  ފޯރުވައިދިނުމުގެ
 

   (ހ)

ނޑުނަ ތައްޚިދުމަތް އަސާސ   ރައްޔިތުންގެ  ވަގުތަށް ވަގުތުން  ނުދިނުމަށްޓަކައި  މެދުކެ
 ؛ތަކެތި ބ ނުންވާ 

 

   (ށ)

 ވަގުތުން  ބަޔަކަށް ނުވަތަ  މ ހަކަށް  ދ ންޖެހ  ފަރުވާ ކޮންމެހެން  ،ސަބަބުން ބައްޔެއްގެ
 ؛ބ ސް ބ ނުންވާ  ވަގުތަށް 

 

   (ނ)

 ،މ ވާ، ތަރުކާރ  ގެޒާތު ހަލާކުވާ  އަވަހަށް ތެރެއިން މުދަލުގެ އެތެރެކުރެވ  ރާއްޖެއަށް
 މުދަލެއް ބާވަތެއްގެ އެހެން ތަކެއްޗާއެކު މިފަދަ  ؛މުދާ ފަދަ  ޗ ޒް ، މަސް ފިނިކުރި

 ޑިއުޓ ވެސް  ދައްކަްނޖެހ  ތަކެއްޗަށް އެ  ،ގެނެސްފައިވާނަމަ އެޝިޕްމަންޓުގައި
 .ހިމެނ ނެއެވެ  މ ގެތެރ ގައި

 

   (ރ)

 މި ފަރާތަކުން އެއްވެސް ދެވުނު ލުއި ބަޔާންޮކށްފައިއެވާ ގައި (ރ) މާއްދާގެ މި
 ޑިއުޓ ގެ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ  131 މާއްދާގެ
 (ތިނެއް) 3 ދެވ ނ  އަލުން  މިލުއި ފަރާތަކަށް  އެ ،ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ ކަންތައް

 .ފަހުަގއެވެ މުއްދަތަކަށް މަސްދުވަހުގެ
 

   (ބ)

 ބަލައި ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދަލެއް ،ބ ރުގައި ސަރަޙައްދުން  ކަސްޓަމްސް 
 މުދަލެއް  ހުރި ނުދައްކައި  ޑިއުޓ  އ ގެތެރެއިން ފާސްކުރަމުންދާއިރު
 ؛ޑިއުޓ  ދައްކަންޖެހ   މުދަލަކަށް އެ، ފާހަގަކުރެވިއްޖަނަމަ

 

   (ޅ)

 ،މުދަލެއް ދައްކާފައިވާ ޑިއުޓ  ނޫންގަޑިއެއްގައި ގަޑިތައް ދ  ޚިދުމަތް ޢާންމުކޮށް 
 ހުރި ނުދައްކައި ޑިއުޓ  އ ގެތެރެއިން ފާސްކުރަމުންދާއިރު ބަލައި  އިދޫކުރުމަށްޓަކަ

 ؛ޑިއުޓ  ދައްކަންޖެހ   މުދަލަކަށް  އެ، ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ މުދަލެއް

   (ކ)
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 މ ގެ ؛ނެތުން ދެއްކެން ފައިސާ  ވަގުތުން މުދަލަކަށް  ގެންނަ  އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ 
 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  ތައް ކުންފުނި ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ ތެރ ގައި

 

   (އ)

 ރައްޔިތުންގެ ުނވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ދިމާވެގެން  ކާރިސާއެއް  ޤުދުރަތ 
 ދެއްކުން ޑިއުޓ ، ގޮތުން ފޯރުވައިދިނުމުގެ  އެހ ތެރިކަން  ހާލަތްތަކުގައި ކުއްލި ބަޔަކަށް

ނޑަ މުއްދަތު ދައްކަންޖެހ  ޑިއުޓ  މުދަލުގެ ފަސްކުރެވ   އެޙާލަތަކަށް ،އަޅާނ ކަ
 .ކަސްޓަމްސްއެވެ  އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 

 ފަސްކޮށް  ދެއްުކން  ޑިއުޓ   .131 (ހ)
 ޑިއުޓ  މުދަލަށް  ދެވ  

  މުއްދަތު  ދައްކަްނޖެހ  

 ދެއްކުން ޑިއުޓ  ތެރެއިން މުދަލުގެ ގެންނަ  ކުންފުނިތަަކށް ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 130 ދުގެގަވާއި މި ،މުދަލާއި ފަސްކޮށްދެވ 
 ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ ،ޑިއުޓ  މުދަލުގެ ަފސްކުރެވ   ދެއްކުން ޑިއުޓ  ގޮތުގެމަތިން 
 ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ  (އަށެއް ސާޅ ސް ) 48 ފެށިގެން  ދުވަހުން  އިމްޕޯޓްކުރި

 .ނިންަމންވާނެއެވެ  ދައްކައި  ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ށ)

 މުދަލަކަށް ގެންނަ  އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ ފިޔަވައި ކުންފުނިތައް  ޔަފާރިވި ދައުލަތުގެ 
 މުދަލުގެ ފަސްކުރެވ   ދެއްކުން  ޑިއުޓ  ސަބަބުން  ނެތުމުގެ  ފައިސާދެއްކެން ވަގުތުން 
 (ތިރ ސް) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން  އިމްޕޯޓްކުރި  ރާއްޖެއަށް  މުދަލެއް އެ، ޑިއުޓ 
 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރ ގައި ދުވަހުގެ

 

   (ނ)

 ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ  131 ގަވާއިދުގެ މި
 ދުވަހުގެ  (ދިހައެއް) 10 ދެއްކުމަށް ފައިސާ  އެ، ނުދައްކައިިފނަމަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހ 

 ފަރާތަކަށް އެ ،ނުދައްކައިިފނަމަ ފައިސާ ތެރ ގައި އެމުއްދަތުގެ  .ދެވ ނެއެވެ  މުއްދަތު
ނޑާލެވ ނެއެވެ ގޮތުން ވަގުތ   ޚިދުމަތްތައް  ދެމުންގެންދާ ކަސްޓަމްސްއިން  .މެދުކަ

 

ނޑާލުން  ޚިުދމަތް  .132 (ހ)  ެމދުކަ
  

  ދެމުންގެންދާ  ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑާލުމަށްފަހު ގޮތުން  ވަގުތ  ޚިދުމަތްތައް  ޚިދުމަތް އަލުން ރާތަކަށް އެފަ ،މެދުކަ

 ،ދެވ ނ 
ނޑާލެވުނު  ޚިދުމަތް އެ  މަސްދުވަސް (ހަތަެރއް) 4 ފެށިގެން  ތާރ ޚުން މެދުކަ

 .ފަހުންނެވެ 
 

   (ށ)

 
 

 ބައި ހަތަރުަވނަ 
 

 މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ދިވެހިާރއްެޖއިން 
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 ގައިމާއްދާ ވަނަ 134 ގަވާއިދުގެ މި ތެރެއިން މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން
 އެކްސްޕޯޓްކުރެވ ނ   ދިވެހިރާއްޖެއިން  މުދަލެއް  އެހެން  ފިޔަވައި  މުދާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  ،އެކްސްޕޯޓްކުރެވ ނ -ރ  ނުވަތަ 
 .ފަރާތްތަކަށެވެ  ދ ފައިވާ ހުއްދަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ 

 

133 (ހ)
  

 މުދާ  ރާްއޖެއިން 
 އެކްސްޕޯޓްކުުރން 

 އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  ،ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް  މުދާ ރާއްޖެއިން
 ރާއްޖެއިން އަދި . ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ހުއްދަ  ދ ފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން
 ފަރާތުގެ  ދ ފައިވާ ހުއްދަ  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ،ހުންނަންވާނ   މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ 

 .ނަމުގައެވެ
 

   (ށ)

 އޮފް މިނިސްޓްރ  ،ކުރުމަްށޓަކައި އެކްސްޕޯޓް  ރާއްޖެއިން ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 .ނުޖެހ ނެއެވެ  ހުށަހަޅާކަށް ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އިކޮނޮމިކް

 

134
  

 ނެތި ލައިސަްނސެއް 
 މުދާ  ކުރެވ   އެކްސްޕޯޓް 

 ހަމަނުވާ ކިލޯ (ފަެހއް) 5 ބަރުދަނުގައި މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ފިޔަވައި  މާވަހަރު
 ؛ތަކެތި
 

   (ހ)

 ؛މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ވަގުތ ގޮތުން 
 

   (ށ)

 ؛މުދާ ގެންދާ ބ ނުންަތކަށް ޒާތ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ
 

   (ނ)

 ؛ތަކެތި ފަދަ ކޮންޓެއިނަރ ހުސް ،ގެންނަ މުދާ ރާއްޖެއަށް
 

   (ރ)

ނޑު މ ހުންގެ މަރުވެފައިވާ  ؛ހަށިގަ
 

   (ބ)

 .ތަކެތި  ގެންނަ  ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް  ނބުރާ އަ
 

   (ޅ)

 ކުރަންވާނ  ބ ނުން  ފަރާތުން  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ކުރުމުގައި މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ 
 .ނަންބަރެވެ  ރަޖިސްޓަރ  ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް

 

135
  

 ނަންބަރު ރަިޖސްޓަރ  
 ކުރުން ބ ނުން 

 ރަޖިސްޓަރ  ފަރާތެއްގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ،ކޮށްފައިވާ ޖިސްޓަރ ރަ ކަސްޓަމްސްގައި 
 އެފަރާތެއްގެ ،ހުށަހެޅުމުން ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން  އެ ކުރުމަށްޓަކައި ކެންސަލް

 .ކުރަންވާނެއެވެ ކެންސަލް ކަސްޓަމްސްއިން  ރަޖިސްޓަރ 
 

136
  

 ކެންސަލްކުރުން  ރަިޖސްޓަރ  

137 (ހ) ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް މުދަލެއްގެ އެ ،ފަރާތްތަކުން ކްސްޕޯޓްކުރާ އެ މުދާ ރާއްޖެއިން  މުދަލުގެ   އެކްސްޕޯޓްކުރާ 



90 
 

 ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި ،ނިންމުމަށްޓަކައި
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރ ޝަން

 

 ހުށަހެޅުން  މަޢުލޫމާތު   
 

 ތިރ ގައި ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި
 .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ށ)

 އިންޮވއިސްގައި  މި) އިންވޮއިސް  ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ އަގު
 (.ޓާރމުންނެވެ  ބ  .އޯ.އެފް ބަޔާންކުރަންވާނ   އަގު މުދަލުގެ

 

1.    

 ގްރޮސް ،ތަފުސ ލާއި މުދަލުގެ ހިމެނ   ދާގ ނާއެއްގައި ކޮންމެ) ލިސްޓް ޕެކިންގ
 (އެނގ ގޮތަށް ވަކިން ނެޓްވެއިޓް  އަދި ވެއިޓް
 

2.    

 ޝިޕާރ) ޑ .އައި .އެސް މުދަލެއްނަމަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މަގުން ވައިގެ
 (ޑިސްޕެޗް ފޮރ އިންސްޓްރަކްޝަން

 

3.    

 އެކްސްޕޯޓްކުރެވ   ދަށުން  ހުއްދައެއްގެ ޚާއްޞަ އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ 
 ހުއްދަ އިދާރާއެއްގެ އެ މުދަލެއްނަމަ

 

4.    

 ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ކުރާއިރު  އެކްސްޕޯޓް  ބޮޑުކަންނެލި ޤައުމުތަކަށް ޔޫރަޕްގެ 
  ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތިރ ގައި އިތުރުން ލިޔުންތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 

   (ނ)

    .1 ސެޓްފިކެޓް ހެލްތު  ދޫކުރާ އޮތޯރިޓ އިން  ޑްރަގް  އެންޑް ފުޑް ސްމޯލްޑިވް

    .2 ސެޓްފިކެޓް ކެޗް  ދޫކުރާ އެގްރިކަލްޗަރުން  އެންޑް ފިޝަރ ޒް އޮފް މިނިސްޓްރ 

 ލިޔުންތަކުގެ ގައިވާ (ށ) މާއްދާގެ މި އެކްސްޕޯޓްކުރާނަމަ ފާނަ  ނުވަތަ  ކުދިމަސް  ދިރ 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފޯމު ސްޕޯޓްއެކް ފިޝް  ޕްރޮފޯމާ  އިތުރުން

 

   (ރ)

 ބ ނުމަށް  އަމިއްލަ ފަސިންޖަރުންގެ  ފަޅުވެރިންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން
 މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ،ތަކެއްޗާއި ގެންދާ  ނަމުގައި މ ހުންގެ އެ ފިޔަވައި ތަކެތި  ގެންދާ
 ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިގަ 6 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި ތަކެއްޗަށް ނުހިމެނ  ގޮތުގައި

 ގުޑްސް ،ަނމަވެސް. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރ ޝަން
 ނަންބަރުާުގައި  ވަނަ 2 ނަންބަރާއި  ވަނަ 1 ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު
 .ލާޒިމެއްނޫނެވެ ހުށަެހޅުން ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ބ)

 ގައި  6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްޓަކައި ޕޯޓްއެކްސް-ރ  މުދާ ރާއްޖެއިން
 އަދި .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

138 (ހ)
  

 މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓް -ރ  
 ހުށަހެޅުން  ޑިކްލަރ ޝަން 
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 ގައި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 137 ގަވާއިދުގެ މި ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު  އެގުޑްސް 
 ލިޔުންތައް  ވާބަޔާންކޮށްަފއި ތިރ ގައި އިތުރުން ލިޔުންތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 

 އެކްސްޕޯޓް -ރ   ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ 
 ހުއްދަ ކުރުމުގެ

 

1.    

 އެ" ،ކުރާަނމަބަންކަރު ތެޔޮ އުޅަނދުފަހަރަށް  ފުރާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން
 "ރިޕޯޓް ތެލުގެ  ކުރާ  ބަންކަރު  އުޅަނދަށް

 

2.    

 ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ތަކެއްޗަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 .ނުޖެހ ނެއެވެ  ހުށަހަޅާކަށް 

 

   (ށ)

 އަމިއްލަ ފަސިންޖަރުންގެ ފަޅުވެރިންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ  ފުރާ ރާއްޖެއިން
 ތަކެތި  ގެންދެވ  ބ ނުމަށް 

 

1.    

 ތަކެތި  ފަދަ ސާމްޕަލް  ،ޕާރސަލް ކުދިކުދި ފޮނުވ   ބ ރަށް ރާއްޖެއިން
 

2.    

 މުދާ ގެންދާ ބ ނުންަތކަށް ޒާތ  ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ
 

3.    

ނޑު މ ހުންގެ މަރުވެފައިވާ  ހަށިގަ
 

4.    

 މި ށްމުދަލަކަ އެ ،އެކްސްޕޯޓްކުރާނަމަ މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް
 ކަސްޓަމްސްއަށް  ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 6 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ

 އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި މުދާ އެ ،ޑިކްލަރ ޝަނުގައި ގުޑްސް އެ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ާު  ޑިކްލަރ ޝަނުގެ ގުޑްސް  ހުށަހެޅި ކަސްޓަމްސްއަށް  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ނަންބަރު

 

.139 (ހ)
  

 ުމދަލުގެ  ފޮނުވާލާ  އަނުބރާ 
 ހުށަހެޅުން  ޑިކްލަރ ޝަން 

 

 މުދަލެއް  ކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓް ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ  ކުރުމަށްފަހު ބ ނުން  ރާއްޖ ގައި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 6 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި މުދަަލށް އެ ،ފޮނުވާލާނަމަ އަނބުރާ 
 ގުޑްސް  އެ އަދި .ޅަންވާނެއެވެހުށަހަ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް 

 ގުޑްސް  ހުށަހެޅި ކަސްޓަމްސްއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި މުދާ އެ ،ޑިކްލަރ ޝަނުގައި
ާު  ޑިކްލަރ ޝަނުގެ  .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ  ނަންބަރު

 

   (ށ)

 ފަރާތަށް ފޮނުވި  މުދާ އެ ،ނުކޮށް ކްލިއަރ ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ގެންނަ  ރާއްޖެއަށް
 ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ލާނަމަފޮނުވާ އަނބުރާ 

 ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު ގުޑްސް  އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރ ޝަން
 .ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  ލިޔުންަތއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި

   (ނ)
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 ؛(މުދަލުގެ ނައިގެ ކުރަން އިމްޕޯޓް ) ލ ޑިންގ އޮފް ބިލް 
 

1.    

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރ 
 

2.    

 .ލިޔުމެއް އެޖެންޓުގެ ކާގޯ
 

3.    

 އެކްސްޕޯޓްކުރަން  ރާއްޖެއިން މުދަލެއް ފަދަ ގައިވާ (ނ) އަދި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ބ ނުންވާ  އެކްސްޕޯޓްކުރަން  މުދަލެއް  އެ ،ބ ނުންވާނަމަ

 .ަހޅަންވާނެއެވެހުށަ ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ރ)

 އެ ،ދެވ ނ  ހުއްދަ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް މުދާ ގެންނަގޮތަށް  އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް
 އެއްޗެއްކަން  ވަކި އެއ  ކޯޑަކުން  ނުވަތަ  ނަންބަަރކުން ޖަހާފައިވާ މުދަލެއްގައި

ާު  ސ ރިއަލް ،ތެރ ގައި މ ގެ .މުދަލަަކށްވާނަމައެވެ  ހުރި ދެނެގަނެވ ނެގޮަތށް   ނަންބަރު
 ދަށުން  ވޮރެންޓ ގެ  ،ތަކެތި ނުހުންނަ  އެނގެން ކޯޑެއް ވަކި ނުވަތަ 

 .ނުހިމެނެއެވެ ގެންދިއުމެއް  ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި
 

.140 (ހ)
  

 ގެްނނަގޮތަށް   އަނުބރާ 
 މުދަުލގެ  އެކްސްޕޯޓްކުރާ 
 ހުށަހެޅުން  ޑިކްލަރ ޝަން 

 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ކުރުމަށް ޓް އެކްސްޕޯ މުދާ ގެންނަގޮތަށް  އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް
 އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  ޑިކްލަރ ޝަން  ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި

  ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު ގުޑްސް 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 

   (ށ)

 އިންޮވއިސްގައި  މި) އިންވޮއިސް  މާޝަލްކޮ މުދަލުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ އަގު
 (.ޓާރމުންނެވެ  ބ  .އޯ.އެފް ބަޔާންކުރަންވާނ   އަގު މުދަލުގެ

 

1.    

 ގްރޮސް ،ތަފުސ ލާއި މުދަލުގެ ހިމެނ   ދާގ ނާއެއްގައި ކޮންމެ) ލިސްޓް ޕެކިންގ
 (އެނގ ގޮތަށް ވަކިން ނެޓްވެއިޓް  އަދި ވެއިޓް
 

2.    

 އަނބުރާ  މަރާމާތުކުރަން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން  ތަކެތި  ގެންގުޅ  ބ ނުންތަކުގައި  އަމިއްލަ
 ،ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު ގުޑްސް  އެތަކެތ ގެ ،ފޮނުވާލާނަމަ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ގެންނަގޮތަށް 
 .ލާޒިމެއްނޫނެވެ  ހުށަހެޅުން  ލިސްޓު ޕެކިންގ އަދި އިންވޮއިސް އެތަކެތ ގެ

 

   (ނ)

 ހޯދުމަށް  ޢިނާޔަތް ޚާއްޞަ  މުތަކުންޤައު ބ ރު މުދަލަށް  އެކްސްޕޯޓްކުރެވ  ރާއްޖެއިން
 ،ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ތިރ ގައި ،ބ ނުންވާނަމަ

 .އެންޑޯޒްކުރަންވާނެއެވެ
 

.141 (ހ)
  

 މުދަލަށް  އެކްސްޕޯޓްކުރާ 
 ބ ނުްނވާ  ހޯދުމަށް  ޢިނާޔަތް

 ލިޔުންތައް 
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 (ސެޓްފިކެޓް ޕ .އެސް .ޖ  ) ޕްރިފަރެންސަސް  އޮފް ސިސްޓަމް  ޖެނެރަލައިޒްޑް
 

1.    

 ސެޓްފިކެޓް (ސަޕްޓާ) އެގްރ މެންޓް ޓްރ ޑިންގ ޕްރިފަރެންޝަލް ސާރކް 
 

2.    

 (ސެޓްފިކެޓް ސަފްޓާ ) އ ރިއާ ޓްރ ޑް ފްރ  އ ޝިއަން ސައުތު
 

3.    

 ޗައިނާ  ބައި ގްރާންޓެޑް ޕްރޮގްރާމް  ޓެރިފް ޕްރިފަރެންޝަލް ސްޕެޝަލް  ދި
 (ސ އޯ ޗައިނާ)

 

4.    

 އެކްސްޕޯޓް  ފޮރ ކޮންސައިންމެންޓް އެންޑް އޮރިޖިން އޮފް ޓްފިކެޓްސެ
 (އޯ.ސ )

 

5.    

 އެޓްލާންޓިކް  އޮފް  ކޮންޒަވ ޝަން ދަ  ފޮރ ކޮންވެންޝަން  އިންޓަރނ ޝަނަލް 
 .ޑޮކިއުމެންޓް  (ޓ .އ  .ސ .ސ .އައި) ޓޫނާސް

 

6.    

  ޕްރިފަރެންސް  ޓެރިފް ފްރ  ޑިއުޓ 
 

7.    

 ނުވަތަ ޑިކްލަރ ޝަނާއެކު ގުޑްސް  ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި
 ލިއުންތައް އެފަދަ ހުށަހެޅިނަމަވެސް ކަސްޓަމްސްއަށް ނިމ ފަހުން  ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ

 .ކޮށްދ ންވާނެއެވެ  އެންޑޯޒް  ކަސްޓަމްސްއިން
 

   (ށ)

 2 ،1  ދާގެއެމާއް ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ،ކުރަންވާނ  ޕްރިންޓު ސެޓްފިކެޓްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުާުގައި  ވަނަ  3 އަދި

 ކުރަންޖެހ  ޕްރިންޓު  ސެޓްފިކެޓް މިގޮތުން .ކަރުދާހަށެވެ ދ  ކަސްޓަމްސްއިން
 ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ބައިގައި ވަނަ 20 ގަވާއިދުގެ މި ކަރުދާހަށް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ފައިސާ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ނ)

ނޑު މ ހުންގެ  މަރުވެފައިވާ  ގަވާއިދުގެ މި ،އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައ ރާއްޖެއިން ހަށިގަ
ނޑު މ ހުންގެ  މަރުވެފައިވާ ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި 35 ޖަދުވަލު  ރާއްޖެއިން ހަށިގަ

ނޑެއް އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯމު އެދ  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް   އެހަށިގަ
 ތިރ ގައި ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ރަސްމ  ކަމާބެހ  ޤައުމުގެ ބ ރުކުރެވ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  އެފޯމާއެކު ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

.142 (ހ)
  

 މ ހެްއގެ  މަުރވެފަިއވާ 
 ާރއްެޖއިން  ހަށިަގނޑު 

 ގެންިދއުން  ބ ރަށް 

 ސެޓްފިކެޓް ޑެތް
 

1.    

 ރިޕޯޓް ޕޮލިސް 
 

2.    
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 ކޮޕ  ޕާސްޕޯޓުގެ 
 

3.    

ނޑު މ ހެއްގެ މަރުވެފައިވާ  މާއްދާގެ މި ،އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ހަށިގަ
ނޑަށް  ،ހުށަހެޅުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ)  އެހަށިގަ
 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން "ޕާރމިޓް ރިލ ޒް ކޯޕްސް "

 

   (ށ)

ނޑު މ ހެއްގެ މަރުވެފައިވާ  ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ކުރުމަށް ސިލް ހަށިގަ
 .ނެގ ނެއެވެ ފ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ނ)

 ތެރެއިން ތަކެތ ގެ  އުފައްދާ ނުވަތަ  އުފެދ  ރާއްޖ ގައި ،އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން
 ދައްކާކަށް ޑިއުޓ  ޓް އެކްސްޕޯ އެއްޗަކުން އެއްވެސް އެހެން ފިޔަވައި މާވަހަރު

 .ނުޖެހ ނެއެވެ 
 

.143 (ހ)
  

 ޑިއުޓ  އެކްސްޕޯޓް 

 .އެވެ %50 އަގުގެ ބ  .އޯ.އެފް އ ގެ  ނަގާނ   ގޮތުގައި ޑިއުޓ ގެ އެކްސްޕޯޓް މާވަހަރުން
 

   (ށ)

 .ނުނެގ ނެއެވެ  ޑިއުޓ އެއް އެކްސްޕޯޓް ތަކެތިން  އެކްސްޕޯޓްކުރާ-ރ  ދިވެހިރާއްޖެއިން
 

   (ނ)

 ކަސްޓަމްސްއިން ޑިކްލަރ ޝަން  ގުޑްސް  މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓް  ންޖެހ  ދައްކަ ޑިއުޓ ގެ
 މުދަލަކަށް އެ ،ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ފެށިގެން ދުވަހުން އެސެސްކޮށްނިންމާ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހ  ގޮތުގައި ޑިއުޓ ގެ އެކްސްޕޯޓް 
 

.144 (ހ)
  

 ދެއްުކން  ޑިއުޓ  

 ޑިއުޓ  އެކްސްޕޯޓް  މުދަލުގެ  މުއްދަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) އްދާގެމާ މި
 މިގޮތުގެ .ކުރެވ ނެއެވެ ބާޠިލު  ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  މުދަލުގެ އެ ،ނުދައްކައިފިނަމަ

 މުދާ ހިމެނ  ޑިކްލަރ ޝަނުގައި ގުޑްސް  މުދަލުގެ ކުރެވ  ބާޠިލު  މަތިން 
 ފުރިހަމަކޮށް ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  އަލުން  ދޫކުރެވ ނ  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް 
 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ށ)

 އޮންނަންވާނ   އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް  މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން
 ކަރަންސ  ފައިސާގެ އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް އަދި .އިނގިރ ސިބަހުންނެވެ

 .ބ ރުފަިއސާއަކުންނެވެ ގަބޫލުކުރާ  އޮތޯރިޓ  މަނިޓަރ  މޯލްޑިވްސް  ބަޔާންކުރަންވާނ  
 

.145 (ހ)
  

 އިްނވޮިއސް  ކޮމާޝަލް 

 ތިރ ގައި އިންވޮިއސްގައި ކޮމާޝަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި
 .އޮންނަންވާނެއެވެ  ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ށ)

 ޓެރިފްގައި މްސްގެ ކަސްޓަ މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ ހުރިހާ ހިމެނ   އިންވޮއިސްގައި
 ފުރިހަމަ  ހެދ ގޮތަށް  ހިސާބު  ޔުނިޓުން  ސްޓެޓިސްޓިކަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ؛އޮތުން ކުރެވިފައި

1.    
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 ؛އެޑްރެސް އަދި ަނމާއި ފުރިހަމަ  ފަރާތުގެ  ފޮނުވި މުދާ
 

2.    

 ؛އެޑްރެސް އަދި ނަން  ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ލިބެންވާ  މުދާ
 

3.    

ާު  އިންވޮއިސްގެ  ؛ާތރ ޚު އަދި ނަންބަރު
 

4.    

 ؛ޕ މަންޓް އޮފް ޓާރމްސް
 

5.    

 ؛(ޓާމް އިންކޯ ) ޑެލިވަރ   އޮފް ޓާރމްސް
 

6.    

 .ޖުމްލަ ސަފުހާގެ ނަންބަރާއި  ސަފުހާގެ
 

7.    

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 އެނގެން  މަޢުލޫމާތު ންކުރެވިފައިވާބަޔާ ތިރ ގައި އައިޓަމެއްގައި ކޮންމެ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ 
 

   (ނ)

 ؛ނަން މުދަލުގެ
 

1.    

 ؛ނަންބަރުާު އައިޓަމް
 

2.    

 ؛ކުވަންޓިޓ 
 

3.    

 ؛ޔުނިޓް
 

4.    

 ؛(މުދަުލގެ ހުންނަ ބްރ ންޑް ) ބްރ ންޑް
 

5.    

ާު  މޮޑެލް) މޮޑެލް  ؛(މުދަލުގެ ހުންނަ ނަންބަރު
 

6.    

ާު  ޕާޓް ާު  ކޯޑު  ނުވަތަ  ނަންބަރު  ހުންނަ  ނަންބަރުާު އެފަދަ ) ނަންބަރު
 ؛(މުދަލުގެ

 

7.    

 ؛ސައިޒު މުދަލުގެ
 

8.    

 ؛ގޕެކިން އައިޓަމްގެ  ނުވަތަ  ބަންދުކޮށްފައިވާޮގތް  އައިޓަމްތައް
 

9.    
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 ؛ޤައުމު އުފެއްދި
 

10.    

 ؛ކޮންޑިޝަން މުދަލުގެ
 

11.    

 ؛މުއްދަތު ބ ނުންކޮށްފައިވާ  މުދާ އެ ،މުދަލެއްނަމަ ބ ނުންކޮްށފައިވާ
 

12.    

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންަބރުާުގައި ވަނަ 2 ގެ (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ  137 ގަވާއިދުގެ މި
 ތިރ ގައި ލިސްޓުގައި  މިޕެކިންގ .އިނގިރ ސިބަހުންނެވެ އޮންނަންވާނ   ލިސްޓް ޕެކިންގ

 .ވާނެއެވެ އޮންނަން  ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

146.
  

 ލިސްޓް ޕެކިންގ

 ؛ތަފުސ ލު މުދަލުގެ
 

   (ހ)

 ؛ބާވަތް ދާގ ނާގެ
 

   (ށ)

 ؛އަދަދު ދާގ ނާގެ
 

   (ނ)

 ؛ނަންބަރުާު ދާގ ނާގެ
 

   (ރ)

 ؛ތަފުސ ލު މުދާހުރިގޮތުގެ ދާގ ނާއެއްގައި ކޮންމެ
 

   (ބ)

 ؛އަދަދު ދާގ ނާގެ ޖުމްލަ ހިމެނ   ޝިޕްމަންޓުގައި
 

   (ޅ)

 .މ ޓަރު  ކިއުބިކް  އަދި ބަރުދަން  މުދަލުގެ ހިމެނ   ޝިޕްމަންޓުގައި
 

   (ކ)

 ތަނެއް  އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ  137 ގަވާއިދުގެ މި
ނޑައި  ،ފަވައި  ސްޓ މްޕް ފަރާތުން  ދޫކުރި އެލިޔުމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ ބަދަލު  ނުވަތަ  ކަ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ  ކުރެވިފައި
 

.147 (ހ)
  

 އިޞްލާޙު  ތަކަށްލިޔުން
 ގެަނއުން 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތުގެމަތ ން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  137 ގަވާއިދުގެ މި
 ފަރާތުގެ ދޫކުރި އެިލޔުން ގެނެވ ނ  އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 

 އަސްލަށާއި ލިޔުންތަކުގެ  ތެރ ގައި މ ގެ .ހުށަެހޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  ލިޔުމެއް
 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  އިޞްލާޙުތަކެއް ކުދިކުދި ގެނެވ  ނާންނަޮގތަށް  ބަދަލު  މަޢުލޫމާތަށް 

  

   (ށ)

 ލިޔުން މުދަލަކާބެހ   އެ ނުވަތަ  ނެގުމުގައި ޑިއުޓ  މުދަލުން  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން
ނޑައަޅާ ރ ޓުތައް ބަދަލުކުރާނެ  ދިވެހިފައިސާއަށް ބ ރުފައިސާ ނިންމުމުގައި   މޯލްޑިވްސް ނ ކަ

 ލަފަޔާއެކު ޓްރެޜަރ ގެ  އެންޑް ފިނ ންސް  އޮފް މިނިސްޓްރ  އޮތޯރިޓ އާއި މަނިޓަރ 
 މަހުގައި  އޮތް ކުރިއަށް، ކުރިން ފެށުމުގެ  މަހެއް ކޮންމެ  މިގޮތުން  .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ

148.
  

 ލިޔުން މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓް 
  ނިންމުން 
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ނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން  ބ ނުންކުރުމަށް  ވެބްސައިޓްގައި  ކަސްޓަމްސްގެ ރ ޓުތައް ކަ
 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 
 
 

 ބައި  ފަސްަވނަ 
 

ނޑައެުޅން އަގު  މުދަލުގެ   ކަ
 

 ކަސްޓަމްސްގެ ،ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ
ނޑައަޅާނ  އަގު މުދަލުގެ  ބ ނުންތަަކށްޓަކައި   ން އޯގަނައިޒ ޝަ ޓްރ ޑް ވާރލްޑް،ކަ

 އޮފް VII އާޓިކަލް އޮފް އިމްޕްލިމެންޓ ޝަން  އޮން އެގްރ މެންޓް " (އޯ.ޓ  .ޑަބްލިޔޫ)
 ކަމާބެހ  ގެ "1994 ޓްރ ޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރ މެންޓް  ޖެނެރަލް ދަ

 .ވާގޮތުގެމަތިންނެވެ  މާއްދާތަކުގައި
 

.149 (ހ)
  

ނޑަައާޅގޮތް  އަގު   ކަ

 އޮން  އެގްރ މެންޓް" (އޯ.ޓ .ޔޫޑަބްލި) އޯގަނައިޒ ޝަން ޓްރ ޑް ވާރލްޑް
 އޮން އެގްރ މެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް އޮފް އިމްޕްލިމެންޓ ޝަން 

 ނިންމާ ދަށުން  މިއެގްރ މެންޓުގެ  މަޢުލޫމާތާއި ގެ "1994 ޓްރ ޑް އެންޑް ޓެރިފްސް
 ބެލެން  އޮފ ސްތަކުން ކަސްޓަމްސްގެ ވެްބސައިޓުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ނިންމުންތައް 

 .ނާނެއެވެ ހުން
 

   (ށ)

 މުދަލެއްގެ މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި ވެލުއ ޝަން  އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ
ނޑައެޅުމުގައި އަގު ކަސްޓަމްސްގެ  މުދަލެއްގެ އެ ،ބަލާނ  އުސޫލުކަމަށް އަސާސ   ކަ
ނޑައެ އަގު ބަލައިެގން އަށް  "ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން" ނުވަތަ  އަގު މުޢާމަލާތުގެ   .ޅުމަށެވެކަ
ނޑައެޅެން އަގު  މުދަލެއްގެ  އެ އެފަދައިން  ކުރުމުގައި އަގު މުދަލެއް އެ ދެން ،ނެތްނަމަ ކަ

 ތިރ ގައި ،މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވެލުއ ޝަން  އޯ.ޓ  .ޑަބްލިޔޫ ބަލާނ  
 އަގު ބިނާކޮށްގެން  އުސޫލަކަށް ފަހަރަކު ،ތެރެއިން އުސޫލުގެ 5 ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ނޑައެޅުމަށެވެ  ތަރުތ ބަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި އެއުސޫލުތައް ،ބެލުުމގައި މިގޮތަށް  .ކަ

 .އިސްކަންދ ންވާނެއެވެ

150.
  

 ގޮތް  އަގުކުާރނެ  މުދާ 

 ؛އުސޫލު ބެލުމުގެ  އަގަށް މުޢާމަާލތުގެ ގުޑްސްގެ  އައިޑެންޓިކަލް
 

   (ހ)

 ؛އުސޫލު ގެ ބެލުމު އަގަށް މުޢާމަލާތުގެ ގުޑްސްގެ ސިމިލަރ
 

   (ށ)

ނޑައެޅުމުގެ  އަގު ބިނާކޮށް  ވެލިއުއަށް  ޑިޑަކްޓިވް  ؛އުސޫލު ކަ
 

   (ނ)

ނޑައެޅުމުގެ  އަގު ބިނާޮކށް  ވެލިއުއަށް  ކޮމްޕިއުޓެޑް     (ރ) ؛އުސޫލު ކަ
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ނޑުތަކުގެ ފޯލްބެކް  ނޑައެޅުމުގެ  އަގު ދަށުން  މިންގަ  .އުސޫލު ކަ

 
   (ބ)

 ޓްރާންސެކްޝަން ނުވަތަ އަގު ޢާމަލާތުގެ މު މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ރާއްޖެއަށް ،ވަނިކޮށް މުދަލެއް ޤައުމުގައި ގެންނަ  މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ވެލިއުއަކ 

 އެ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް ގަތުމުގައި މުދަލެއް އެ  ގެނައުމަށްޓަކައި
 ވެލުއ ޝަން  އޯ.ޓ .ލިޔޫޑަބް ،އަގު ދައްކަންޖެހިފައިވާ  ނުވަތަ   ދައްކާފައިވާ މުދަލަކަށް 

ނޑައެޅުމަށްފަހު ދަށުން  އާޓިކަލްގެ ވަނަ 1 އެއްބަސްވުމުގެ  އެ  ތެރެއަށް އަގުގެ އެ ،ކަ
 އާޓިކަލްގައި  އެ ،ޚަރަދުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އާޓިކަލްގައި ވަނަ  8 އެއްބަސްވުމުގެ
 .އަގެވެ ނުކުންނަ  އިުތރުކުރުމުން ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

.151 (ހ)
  

 ނުވަތަ  ައގު  މުޢާމަލާުތގެ 
 އެއ   ވެލިއު  ޓްރާންސެކްަޝން 

 ގޮތުަގއި  އަުގގެ  ކަސްޓަމްސް 
ނޑަެއޅުން   ކަ

 ޓްރާންސެކްޝަން  ނުވަތަ އަގު މުޢާމަލާތުގެ  މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން
 ،ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި  މުދަލެއް  އެ ރާއްޖެއިން  ،ވެލިއުއަކ 

 .އަގެވެ ހަމަޖެހިފައިވާ  ވިއްކަން ނުވަތަ  ވިއްކާފައިވާ ދާމު އެ
 

   (ށ)

 މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ވެލުއ ޝަން  އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން ނުވަތަ  އަގު މުޢާމަލާތުގެ 

ނޑައެޅ ނ  ން ދަށު އާޓިކަލްގެ ވަނަ  1 އެއްބަސްވުމުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ކަ
   .ހާލަތްތަކުގައެވެ

 

   (ނ)

 މުދަލުގެ، ކުރުމުގައި ބ ނުން  ނުވަތަ  ވިއްކުމުގައި ގެނެސް ރާއްޖެއަށް މުދާ
 އެ  ޝަރުޠެއް ނުވަތަ ރެސްޓްރިކްޝަނެއް އެއްވެސް  އަންނާނެ  ބަދަލު އަގަށް
ނޑައަޅާފައި ފަރާތުން  ވިއްކި  މުދާ  ރާއްޖ ގެ  މުދާ ،ތެރ ގައި މ ގެ ؛ނެތުން ކަ
 ބަދަލެއް  އަގަށް މުދަލުގެ ފަދަ ޝަރުޠުކުރުން ވިއްކަން ސަރަޙައްދަކަށް  ވަކި

 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  ޝަރުޠުތައް ކުރެވ  ގޮތަށް ނާންނަ 
 

1.    

 ޓްރާްނސެކްޝަނާ އެ ވިއްކާފައިވަނ   މުދާ އެ ،ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ
 ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން މުދަލުގެ އެ ތަުނވަ ޝަރުޠުތަކާއެކު  އެހެން ނުގުޅ 

ނޑައެޅިގެން  ؛ކަމުގައިނުވުން ޝަރުޠަކާއެކު ނ ނގ ފަދަ ބަޔާންކުރަން  ކަ
 

2.    

 މުދަލުން  އެ ނުވަތަ  ،ވިއްކާލުމަށްފަހު މުދާ އެ ފަރާތުން ގަތް  މުދާ
 މުދާ ބައެއް އާމްދަނ ން ލިބ   މުދަލުން  އެ ،ކުރުމަށްފަހު  ބ ނުމެއް  އެނޫންވެސް

 ؛ނެތުން ޝަރުޠެއް ލިބިދެވ   ފަރާތަށް ވިއްކި
 

3.    

 ވެލުއ ޝަން އޯ.ޓ  .ޑަބްލިޔޫ ފަރާތަކ  ގަތް މުދާ ފަރާތާއި ވިއްކި މުދާ
 ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޕެރެގްރާފުގައި  ވަނަ  4 އާޓިކަލްގެ ވަނަ  15 އެއްބަސްވުމުގެ

 "ޕާޓ  ރިލ ެޓޑް" ދެފަރާތަކ  އެ އަދި ؛ނުވުން ކަމުގައި "ޕާޓ  ރިލ ޓެޑް" ފަދަ

4.    
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 ޕެރެގްރާފްގައި ވަނަ 2 އާޓިކަލްގެ ވަނަ 1 އެއްބަސްވުމުގެ އެ  ،ކަމުގައިވާނަމަ
 ގަބޫލުކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއަށް ،އަގަކ  އެ ބަލާިއރު އުސޫލުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 .އަގަކަށްވުން

 
 ވިޔަފާރ ގެ ހިނގާފައިވާ  ދެމެދު ފަރާތާ ގަތް މުދާ ފަރާތާއި ވިއްކި މުދާ

 ވިޔަފާރ ގެ ކުރެވިފައިވާ އެއްގޮތަށް އުސޫލާ ޢާންމު އްކުމުގެ ގަނެވި މުޢާމަލާތަކ  
 .މުޢާމަލާތަކަށްވުން 

 

5.    

 ،ބެލެވ ނ  މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ވިޔަފާރ ގެ ކުރެވ  އެއްގޮތަށް  އުސޫލާ ޢާންމު  ގަނެވިއްކުމުގެ
 އަދި ހިނގައި މުޢާމަލާތެއް  ފައިސާގެ  ދެމެދު ފަރާތާ  ގަންނަ މުދާ ފަރާތާއި ވިއްކާ މުދާ

 ކުރެވ  ގޮތަށް  ބަދަލުވާ  ފަރާަތށް ގަތް  މުދާ ،އޯނަރޝިޕް މުދަލުގެ  ،ސަބަބުން އެމުޢާމަލާތުގެ 
 .މުޢާމަލާތްތަކެވެ  ވިޔަފާރ ގެ

 

152.
  

 ޢާންމު  ގަެނވިއްުކމުގެ 
 މުޢާމަލާތް ވިޔަފާރ ގެ 

 ވެލިއުގެ  ޓްރާްނސެކްޝަން ނުވަތަ  އަގު މުޢާމަލާތުގެ  މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅެން އަގު  މުދަލެއްގެ ،ބިނާކޮށްެގން ޗަށްމައް  އެ ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް  ކަ

ނޑައެޅުމުގައި އަގު މުދަލެއްގެ  ތިރ ގައި ، ޢަމަލުުކރާނ  ކަސްޓަމްސްއިން ކަ
 އެ ބިނާކޮށްގެން  އުސޫލަކަށް ފަހަރަކު ،ތެރެއިން އުސޫލުގެ 4 ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނޑައެޅުމަށެވެ އަގު މުދަލުގެ  ގޮތަކަށް  އެހެން  ގަވާއިދުގައި މި، ލުމުގައިބެ މިގޮތަށް  .ކަ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި މި އުސޫލުތައް އެ ،ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ 

 .އިސްކަންދ ންވާނެއެވެ  ތަރުތ ބަށް 

.153 (ހ)
  

 މުދަުލގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ 
 ވެލިުއގެ  ޓްރާންސެކްަޝން 

 ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 
 ނެތް  އަގުަކނަޑއެޅެން 

 ޢަމަލުކުރާނެ  ގައި ހާލަތްތަކު
 އުސޫލު 

ނޑައެޅުމުގައި  އަގު މުދަލެއްގެ އެ ކަސްޓަމްސްއިން  ،ބަލާނ  ފުރަތަމަ ކަ
ނޑައަޅަންޖެހ  އަގު، ތެރެއިން މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް  މުދަލާ ކަ
 އުފެއްދި މުދާ ބެލެވ   ކަމަށް  ގުޑްސް  އައިޑެންޓިކަލް މުދަލުގެ  އެ  ،އަޅާކިޔާއިރު
 މުދާ ރާއްޖެއަށް އެދުވަސްވަރު ޤައުމުން ގެންނަ  މުދާ ނުވަތަ  ޤައުމުން

 ވެލުއ ޝަން  އޯ.ޓ  .ޑަބްލިޔޫ ބަލައިގެން  އަގަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ
 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި ވަނަ 2 އެއްބަސްވުމުގެ

 

1.    

 ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުާުގައި  ވަނަ 1 ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑައަޅަން  އަގު މުދަލެއްގެ  ކަސްޓަމްސްއިން ދެން ،ދަިތވެއްޖެނަމަ ކަ

ނޑައެޅުމުގައި އަގު މުދަލެއްގެ  އެ  މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ،ބަލާނ  ކަ
ނޑައަޅަންޖެހ  އަގު، ތެރެއިން   ސިމިލަރ މުދަލުގެ  އެ ،އަޅާކިޔާއިރު މުދަލާ ކަ

 ޤައުމުން މުދާގެންނަ  ނުވަތަ ޤައުމުން އުފެއްދި މުދާ  ބެލެވ   ކަމަށް ގުޑްސް 
 ަބލައިގެން އަގަށް  އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އެދުވަސްވަރު 

 އާޓިކަލްގައި ވަނަ  3 އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއ ޝަން  އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ
 .މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

2.    

    .3 ،ގޮތުގެމަތިން ފައިވާ ބަޔާންކޮށް ަނންބަރުާުގައި  ވަނަ 2 ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި
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ނޑައަޅަން އަގު މުދަލެއްގެ  އެ ކަސްޓަމްސްއިން ދެން ،ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަ
ނޑައަޅާނ  އަގު މުދަލެއްގެ  .ބ ނުންކޮްށގެންނެވެ މެތަޑް ވެލިއު  ޑިޑެކްޓިވް ކަ

 އެ ނުވަތަ  ގުޑްސް  އައިޑެންޓިކަލް މުދަލުގެ އެ ނުވަތަ މުދަލެއް އެ އެއ 
 ވިއްކަމުންދާ ރާއްޖ ގައި ،އިމްޕޯޓްކޮށް އްޖެއަށްރާ ،ގުޑްސް ސިމިލަރ މުދަލުގެ
 ވަނަ 5 އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއ ޝަން  އޯ.ޓ  .ޑަބްލިޔޫ ބަލައިގެން  އަގަށް

 .މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އާޓިކަލްގައި
 
 ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަނންބަރުާުގައި  ވަނަ 3 ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

ނޑައަޅަން އަގު މުދަލެއްގެ  އެ ކަސްޓަމްސްއިން ދެން ،ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަ
ނޑައަޅާނ  އަގު މުދަލެއްގެ  .ބ ނުންކޮްށގެންނެވެ މެތަޑް ވެލިއު ކޮމްޕިއުޓެޑް ކަ

 އެ އަދި އަގާ ސާމާނުގެ ބ ނުންކޮށްފައިވާ  އުފެއްދުމުގައި މުދާ އެ އެއ 
 ،އްކާއިރުވި މުދާ ،އަގާއި މަސައްކަތުގެ ކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމަށް  މުދަލެއް
، މިންވަރާއި އެއްކުރާ ފައިދާއަށް ޚަރަދާއި ގޮތުން  އުސޫލެއްގެ  ޢާންމު
 އާޓިކަލްގައި ވަނަ  8 އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއ ޝަން  އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ

 ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި އެ ،ޚަރަދުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ވެލުއ ޝަން  އޯ.ޓ  .ޑަބްލިޔޫ ށް ބިނާކޮ މައްޗަށް އަގުގެ ނުކުންނަ  އެއްކުރުމުން

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި ވަނަ 6 އެއްބަސްވުމުގެ
 

4.    

 ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުާުގައި  ވަނަ 4 ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑައަޅަން އަގު މުދަލެއްގެ  އެ ކަސްޓަމްސްއިން ދެން ،ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަ
ނޑައަޅާނ  އަގު މުދަލެއްގެ  އެއ  .ބ ނުންކޮށްގެްނެނވެ މެތަޑް ފޯލްބެކް  ކަ

 އޯ.ޓ .ޑަްބލިޔޫ، ބިނާކޮށްގެން މައްޗަށް މަޢުޫލމާތުގެ ލިބެންހުރި  ކަސްޓަމްސްއަށް
 އުސޫލުތަކާ ޢާންމު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމުގައި ވެލުއ ޝަން 
 ލްގައިއާޓިކަ ވަނަ 7 އެއްބަސްވުމުގެ އެ ، ގޮތުގެމަތިން ޚިލާފުނުވާނެ 

 .މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

5.    

 ކަސްޓަމްސްއިން ބިނާކޮށްގެން  އުސޫލުތަކަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑައެޅުމުގައި  އަގު މުދަލެއްގެ  ވަނަ 4 ަނންބަރާއި  ވަނަ 3 ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި ކަ

 މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ދިނުމަށްއިސްފަސްކޮށް އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުާުގައި 
 އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ރާއްޖެއަށް .އެދެވިދާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތުން  އިމްޕޯޓްކުރި
 އިސްފަސް  އުސޫލު ދެ އެ ކަސްޓަމްސްއިން  ،އެދެފިނަމަ އެފަދައިން  ފަރާތުން 

 .ކޮށްދ ންވާނެއެވެ 

   (ށ)

 ރާއްޖެއަށް ،ވެލިއުކަމަށް ންޓްރާންސެކްޝަ ނުވަތަ  އަގުކަމަށް މުޢާމަލާތުގެ  މުދަލެއްގެ
 ފަރާތުން  އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ

 އެއް  ދުވަސްވަރާ  އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ،އަގަކ  ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް
 އެއާ ނުވަތަ  އެބާވަތުގެ، ޤައުމުން އިމްޕޯޓްކުރި  ރާއްޖެއަށް މުދާ އެ ، ދުވަސްވަރެއްގައި

 އަގަށްވުރެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކުރުމުގައި އިމްޕޯޓް  ރާއްޖެއަށް މުދާ ފެންވަރެއްގެއެއް

.154 (ހ)
  

 ވެލިުއގެ  ޓްރާންސެކްަޝން 
 ޞަްއޙަކަމާެމދު 
 ުސވާލުއުެފދ   ކަސްޓަމްްސއަށް 
 ޢަމަލުކުރާނެ  ހާލަތްތަކުގައި 

 ގޮތް 
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 ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅ ގޮތުން މުދަލާ އެ ނުވަތަ  ،އަގެއްކަމަށްވާނަމަ ދަށް މާބޮޑަށް
 ކަސްޓަމްސްއަށް ،ފާހަގަކުރެވ ނަމަ ހުރިކަމަށް ތަފާތުތަކެއް  ލިޔުންތަކުގައި
 ގޮތުގައި އަގުގެ ކަސްޓަމްސްގެ  ،ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން  ހުށަހަޅާފައިވާ 
ނޑަނ ޅުމުގެ   .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ކަ

 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޓަމްސްއަށްކަ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޙާލަތެއް ުނކުރެވ  ޤަބޫލު  ކަސްޓަމްސްއަށް ވެިލއު ޓްރާންސެކްޝަން މުދަލުގެ
 ލިޔުންތަކުގައި  ހުށަހެޅި ނުވަތަ ސަބަބު ދަށްވި އަގު މުދަލުގެ  ،ދިމާވެއްޖެނަމަ
 އިމްޕޯޓްކުރި  މުދާ އެ ރާއްޖެއަށް ،ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ސަބަބު ހުރި ތަފާތުތަކެއް 

 .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް  އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދާ އެ ނުވަތަ  ށް ފަރާތަ
 

   (ށ)

 ސަބަބު ދިމާވާންޖެހުނު  އެކަމެއް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި
 ފަރާތަށް  އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދާ ނުވަތަ ފަރާތަށް  އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް 

 މުދާ ރާއްޖެއަށް ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަހެއް) 05 އަންގާތާ  ސްއިންކަސްޓަމް
 ،ސަބަބަކ  ހުށަހަޅާ ފަރާތުން  އެ ނުވަތަ  ނުދ ފިނަމަ  އިޖާބަ ފަރާތުން  އިމްޕޯޓްކުރި

 ސަބަބު  ގަބޫުލނުކުރެވުނު އެ ،ކަމަށްވާނަމަ ސަބަބެއް ގަބޫލުނުކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 ރަނގަޅު ،އަގަކ  މުޢާމަލާތުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ ންފަރާތު އެ ،އެންގުމަށްފަހު ފަރާތަށް  އެ

 އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއ ޝަން އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ އަގު  މުދަލުގެ އެ ،ނުބަލައި އަގެއްކަމުގައި
 ޓްރާންސެކްޝަން  ،ގޮތުގެމަތިން ނިންމުމުގައިވާ  ނަންަބރުާު 6.1 ނިންމާފައިވާ  ދަށުން 

ނޑަނ  ގޮތުގައި އަގުގެ ކަސްޓަމްސްގެ  ވެލިއުއަކ   ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ޅުމުގެކަ
 .ލިބިގެންވެއެވެ 

   (ނ)

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އަގު މުދަލުގެ  ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  ކަ
ނޑައެޅުމަށް އަގެއް އަދި ،ހާލަތްތަކުގައާއި ބ ނުންވާ  ވަގުތު  އިތުރު  ދަތިވެ  ކަ

 މުދަލުގެ  އެ ކަސްޓަމްސްއިން ތަކުގައިހާލަތް  ބ ނުންވާ  ވަގުތު އިތުރު އެކަންކުރުމަށް
ނޑައެޅުމުން އަގެއް ވަގުތ   އެކްސްޕޯޓްކުރި  ނުވަތަ ފަރާތުން  އިމްޕޯޓްކުރި  މުދާ ،ކަ

 .ދޫކުރެވ ނެއެވެ މުދަލެއް އެ ދެއްކުމުން ޑިއުޓ  ކަސްޓަމްސްއަށް އެއަގުން ފަރާތުން 
ނޑައަޅާނ   އަގު މުދަލުގެ ކަސްޓަމްސްއިން މިހާލަތުގައި   ވަނަ 154 ދުގެގަވާއި މި ކަ
 .ގޮތުެގމަތިންނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 

.155 (ހ)
  

ނޑަެއޅުމަށް  އަގު   އިތުރު  ކަ
 ބ ނުްނވާ  ވަގުތު 

 ދޫކުރުން  މުދާ  ހާލަތްތަކުގައި 
 

 އަގު  މުދަލެއްގެ ދޫކުރެވ   ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑައެޅުމަށް  ގަވާއިދުގެ މި އަގު މުދަލުގެ އެ ،ށަހެޅުމުންހު މަޢުލޫމާތު ބ ނުންވާ  ކަ

ނޑައެޅ ނަމަ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ  ވަނަ  151  މި ،ކަ
 އިތުރަށް  މުދަލަށް  އެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ
 ބޮޑުވުމާ އަގު ނޑައެޅ ކަ މިގޮތުން އަދި .ރިފަންޑުކޮށްދެވ ނެއެވެ ޑިއުޓ  ނެގިފައިވާ
 ފައިސާއެއް  އެ  ،ޖެހިއްޖެނަމަ ދައްކަން ޑިއުޓ   އިތުރަށް މުދަލަކަށް އެ  ގުޅިގެން
 ދުވަހުގެ  (ިތރ ސް) 30 ފެށިގެން  ދުވަހުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ދެއްކުމަށް
 ފަރާތުން  އެކްސްޕޯޓްކުރި ނުވަތަ  ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ އެ ތެރ ގައި

   (ށ)
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 .ނިންމަންވާނެއެވެ  ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 
 ސާބިތުކުރެވ   ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

ނޑައަޅާފައިވާ  ދެއްކުމަށް ޑިއުޓ  މުދަލަށް  އެ ،އަގަކ   ،އަގެއްނަމަ ދަށް އަގަށްވުރެ ކަ
 މި ރިފަންޑު ފައިސާގެ އިވާދައްކާފަ އިތުރަށް  ގޮތުގައި  ޑިއުޓ ގެ މުދަލަށް އެ

 މުދާ އެ ގޮުތގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި   ދެވަނަ  ބައިގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ
 .ދ ންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް  އެކްސްޕޯޓްކުރި  ނުވަތަ  ފަރާތަށް  އިމްޕޯޓްކުރި

 

   (ނ)

 އަގާބެހ   މުޢާމަލާތުގެ  މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް
 އަދި .ގެންދަންވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަމުން  ކަސްޓަމްސްއިން ޑ ޓާބ ސްއެއް ހިމެނ  މަޢުލޫމާތު 
 އެ ގޮތަކަށް  ގެއްލިގެންނުދާ  މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ  ވިޔަފާރިކުރާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް

  .ންާވނެއެވެބަހައްޓަ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތަށް  ފެންނަ  ޢާންމުކޮށް  ،މަޢުލޫމާތު
 

156.
  

 ޑ ޓާބ ސް  ވެލުއ ަޝން 

ާު  1.1 ނިންމާފައިވާ ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއ ޝަން އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ  ނަންބަރު
 ނިންމުންތަކެއްގައި  ހުރިހާ ،ހަމައަށް ނިންމުމާ ނަންަބރުާު 7.1 ފެށިގެން  ނިންމުމުން 

 މިގަވާއިދަށް ާނއިޤާނޫ ކަސްޓަމްސްގެ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 .ޢަމަލުކުރެވ ނެއެވެ  އެއަށް ،ބަލައިގަނެ ޢަމަލުކުރުމުގައި

 

.157 (ހ)
  

 ނިންމުންަތއް  އޯގެ .ޓ .ޑަބްލިޔޫ 
 ޤަބޫލުކުުރން 

 

ާު  4.1 ނިންމާފައިވާ ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއ ޝަން އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ  ނަންބަރު
ނޑައެޅުމުގައި  އަގު  ތ ގެ ތަކެ ސޮފްޓްވެއަރފަދަ ނުވަތަ  ޕްރޮގްރާމް  ،ނިންމުމުގައި  ކަ

 ދިވެހިރާއްޖ ގައި ތެރެއިން އުސޫލުގެ ދެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޢަމަލުކުރެވިދާނެކަމަށް 
 އަގު ތަކެތ ގެ  ހިމަނައިގެން އަގު ސޮފްޓްވެއަރގެ ނުވަތަ އެޕްރޮގްރާމް  ،ޢަމަލުކުރާނ 

ނޑައެޅުމުގެ   .އުސޫލަށެވެ ކަ
 

   (ށ)

ނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން  ނުވަތަ  ފަރާތުން  އިމްޕޯޓްކުރި  މުދާ އަގާމެދު ކަ
 އިތުރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަަމނުޖެހ   ފަރާތުން  އެކްސްޕޯޓްކުރި 
 ބައިގައި ވަނަ  15 ގަވާއިދުގެ މި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ އެދި ބަލައިދިނުމަށް 
 ސަބު ވެލުއ ޝަން  ނުވަތަ  ކޮމިޓ އަށް  ވެލުއ ޝަން  ކަސްޓަމްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  ކޮމިޓ އަށް
 

.158 (ހ)
  

 ހުށަހެޅުން  މަްއސަލަ
 

 ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު ތެރ ގައި ދުވަުހގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން 
 .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް 

 

   (ށ)

 އިތުރަށް  ،ތަރުޖަމާކުރުމުގައާއި މާއްދާތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި
 ދަތިތައް  ދިމާވާ ޢަމަލުކުރުމުގައި ގަވާއިދަށް  މި ،އޮޅުންފިލުވުމުގައާއި ،ތަފުސ ލުކުރުމުގައާއި

 އެ ،އިއެއްބަސްވުމާ ވެލުއ ޝަން އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ ،ބަލާނ  ކަމުގައި އަސްލެއް  ،ޙައްލުކުރުމުގައި

159.
  

 ވެލުއ ޝަން  އޯ .ޓ .ޑަބްލިޔޫ 
 އަސްލަކަށް  އެްއބަްސވުން 

 ބެލުން 
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 ވެލުއ ޝަން އޯ.ޓ .ޑަބްލިޔޫ، ބައިތަކާއި އެހެނިހެން  ބެލެވ   ކަމުގައި ބައިތައް  އެއްބަސްވުމުގެ
 .ގޮތަށެވެ އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިނގިރ ސިބަހުން  ބަިއތައް ހިމެނ   ކޮމްޕެންޑިއަމްގައި 

 ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުންނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ  ބައިތައް ހިމެނ  މިކޮމްޕެންޑިއަމްގައި 
 .ބެލެންުހންނާނެއެވެ  އޮފ ސްތަކުން

 
 
 

 ބައި  ހަވަނަ 
 

 ގިންތިކުުރން  މުދާ
 
 

 ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމ   ބައިވެރިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން
 ޖަމްޢިއްޔާގެ ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔ ގެ ،ގިންތިކުރާނ  މުދާ ބ ނުންތަކަްށޓަކައި  ކަސްޓަމްސްގެ

 އެއްގޮތްވާ އާ "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް"
 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ގޮތުގެމަތިން 

 

160.
  

 ގިންތިކުރާެނގޮތް  މުދާ 

 ޤާނޫނު  ނޑައަޅާނ ކަ ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް ނުވަތަ ޑިއުޓ  އެކްސްޕޯޓް ގިންތިކުރުމުގައި މުދާ
 ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  އާ  (ޤާޫނނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖ ގެ) 31/79 ނަންބަރު 
 .މަތިންނެވެ 

 

161.
  

 ކުރުުމަގއި  ގިންތި  މުދާ 
ނަޑއެޅުން  ޑިއުޓ    ކަ

 ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް" ،މުދާ ދައްކަންޖެހ  ޑިއުޓ 
 މަޢުލޫމާތު ޑިއުޓ އާބެހ  ދައްކަންެޖހ  މުދަލަށް  އެ ،ބަހައި ގިންތިތަަކށް ންދަށު ގެ  "ސިސްޓަމް

 އަދި . ގެންދަންވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަމުން  ގަވާއިދުން ކަސްޓަމްސްއިން ،ޑ ޓާބ ސްއެއް ހިމެނ  
 އިންތިޒާމުވެސް ލިބެންުހންނާނެ  ޢާންމުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ހިމެނ  ޑ ޓާބ ސްގައި އެ

 .ސަންވާނެއެވެހަމަޖައް ކަސްޓަމްސްއިން
 

162.
  

 ޑިއުޓ އާބެހ   ގިންތިތަާކއި 
 ޑ ޓާބ ސް  ހިމެނ   މަޢުލޫމާތު 

 ކަސްޓަމްސްއިން  ގޮތުގެމަތ ން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 160 ގަވާއިދުގެ މި
 އުސޫލުތަކާ ލިޔުންތަކުަގއިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ގިންތިކުރަންވާނ   މުދާ

 .ނެވެ ގޮތުގެމަތ ން  ޚިލާފުނުވާނެ 

.163 (ހ)
  

 ބަލާނެ  ގިންތިކުުރުމގައި  މުދާ 
 ލިޔުންތައް 

 ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް " ނެރެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ  ދުނިޔ ގެ
 "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން 

1.    

 ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް " ނެރެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ  ދުނިޔ ގެ
 "ނޯޓްސް އެކްސްޕްލެނ ޓަރ  ސިސްޓަމް  ކޯޑިންގ އެންޑް ޝަން ޑިސްކްރިޕް

 

2.    

    .3 ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް " ނެރެފައިވާ  ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސް ދުނިޔ ގެ
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 "ޑ ޓާބ ސް ސިސްޓަމް  ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން 
 
 ރާޝާއިޢުކު ގެޒެޓުގައި ނެރެ ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅ ގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 .ލިޔުންތައް
 

4.    

 އެލިޔުންތަކަށް  މަޢުލޫމާާތއި ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ކަސްޓަމްސްގެ  ވެބްސައިޓުންާނއި ކަސްޓަމްސްގެ  މަޢުލޫމާތު  އިޞްލާޙުތަކުގެ ގެނެވ 

 .ބެލެންުހންނާނެއެވެ  އޮފ ސްތަކުން
 

   (ށ)

 ގިންތި  މުދަލުގެ ގުޅ ގޮތުން  އެހާލަތްތަކާ  ،އިހާލަތްތަކުގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 .ބަދަލުކުރަންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 

164.
  

 ބަދަުލވާނެ  ގިންތި  މުދަުލގެ 
 ހާލަތްތައް 

 ޑިސްކްރިޕްޝަން  ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް ނެރ  ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ  ދުނިޔ ގެ
 ބަދަލު  ގިންތި  މުދަލުގެ ގެންގުޅި ބަދަލުވުމާ  ވަރޝަން ސިސްޓަމްގެ ކޯޑިންގ އެންޑް

  .ހާލަތްތައް ކުރަންޖެހ 
 

   (ހ)

 އޮޕ ނިއަންތަކާ ކްލެސިފިކ ޝަން  ނެރ  ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔ ގެ
 .ބަދަލުވުން  ގިންތި  ގުޅިގެން

 

   (ށ)

 މައްސަލަތައް ހުަށހަޅާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ގިންތިއާމެދު  މުދަލުގެ
 .ހާލަތްތައް  ބަލުކުރަންޖެހ  ގިންތި  މުދަލުގެ ލުމަށްފަހު ބެ
 

   (ނ)

 ގިންތި  މުދަލުގެ ސަބަބުން  އެއްގޮތްކުރުމުގެ ރ ސްޓްރަކްޗަރކޮށް ޓެރިފް ނ ޝަނަލް 
 .ބަދަލުވުން 

 

   (ރ)

 ކަސްޓަމްސްއަށް  ވެރިފަރާތުން  މުދަލުގެ ،ހާލަްތތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި
 ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ އިޞްލާޙުކުރަން ގިްނތި ލުގެ މުދަ ޑިކްލެއަރކުރި 

 ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއް އެ މިގޮތުން  .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން
 ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ  (ތިރ ސް) 30 ފެށިގެން ތާރ ޚުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން
 

 މުދަުލގެ  ޑިކްލެއަރުކރި  .165 (ހ)
 އިޞްލާޙުުކރުން  ގިންތި 

 މުދަލާ  ގެނެސްފައިވާ ގިްނތިކޮށްފައިވާގޮތާއި  މުދާ ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ
 .ދިމާނުވުން 

1.    

 އޯޑިޓަކުން ކަސްޓަމްސްއިންކުރާ  ނުބައިކޮށްކަން ގިންތިކޮށްފައިވަނ   މުދާ
 .އެނގުން 

 

2.    
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 ސުވާލު ގިންތިއާމެދު  މުދަލުގެ ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި
 އިޚުތިޔާރުކުރާ  ވެރިފަރާތުން  މުދަލުގެ ދެގޮތުންކުރެ އަންނަނިވި  ،އުފެދިއްޖެނަމަ

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޢަމަލު  ގޮތަކަށް 
 

   (ށ)

ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސުން  ކަމަށް ވެދާނެ ކަމުގައި ގިންތި މުދަލުގެ  ޑިއުޓ ގެ ކަ
 .ގެންދިއުން މުދާ ،ދައްކައި ޑިއުޓ  ގިންިތއަކުން ދަށް އެންމެ އިންސައްތަ

 މިންވަރު މަތ   އެންމެ  ބަދަލުވާނ   ގިންތި މުދަލުގެ ،އިޚުތިޔާރުކުރާނަމަ މިގޮތް
 ކަސްޓަމްސްގެ އަދި .އަންގަންވާނެއެވެ  ވެރިފަރާތަށް  މުދަލުގެ  ކަސްޓަމްސުން
 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް) 30 ،ފައިނަލްކޮށް ގިންތި  މުދަލުގެ  ،ހޯދުންތަކުން

 ޑިއުޓ  ގިންިތއަކ  ފައިނަލްކުރާ އަދި .އަންގަންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް  ދަލުގެމު
 މުދަލުގެ ،މިންވަރު އިތުރުވާ ޑިއުޓ  ،ވާނަމަ ގިންތިއަކަށް  މަތ 

 ކަސްޓަމްސްއަށް  ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް)  30ވެރިފަރާތުން
 .ދައްކަންވާނެއެވެ

  

1.    

ނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން  ށްކަމަ ވެދާނެ ކަމުގައި ގިންތި މުދަލުގެ  ޑިއުޓ ގެ ކަ
 މި .ގެންދިއުން މުދާ ،ދައްކައި ޑިއުޓ  ގިންތިައކުން މަތ   އެންމެ އިންސައްތަ

 މިންވަރު ދަށް އެންމެ ބަދަލުވާނ   ގިންތި މުދަލުގެ ،އިޚުތިޔާރުކުރާނަމަ ގޮތް
 ކަސްޓަމްސްގެ އަދި .އަންގަންވާނެއެވެ  ވެރިފަރާތަށް  މުދަލުގެ ކަސްޓަމްސްއިން

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް) 30 ،ފައިނަލްކޮށް ގިންތި  މުދަލުގެ  ،ހޯދުންތަކުން
 ޑިއުޓ  ގިންިތއަކ  ފައިނަލްކުރާ އަދި .އަންގަންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް  މުދަލުގެ

 ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ،މިންވަރު އިތުރުވާ ޑިއުޓ  ،ވާނަމަ ގިންތިއަކަށް  ދަށް
 .ދ ންވާނެއެވެ އަނބުރާ  ސްޓަމްސްއިންކަ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް)  30
 

2.    

 މަޢުލޫމާތު  ބ ުނންވާ  ގިންތިކުރުމަށް  މަރުޙަލާގައި ޑިކްލެއަރކުރާ މުދާ
 .ޞައްޙަނުވުން  ނުވަތަ  ފުރިހަމަނުވުން ނުވަތަ  ،ނުލިބުން

 

   (ނ) .1

 ރިޢާޔަތް ނަތ ޖާއަށް  ތަޙުލ ލުގެ ލެބޯޓަރ   ހެދ  ގުޅ ގޮތުން  ގިންތިކުރުމާ މުދާ
 .ބަދަލުކުރަންޖެހުން  ގިންތި  މުދަލުގެ  ފަހުކުރުމަށް

  

2.    

 ބާވަތެއްގެ  ހިމެނ   ޕްލާސްޓިކް ދިމާވ   ހާލަތު  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި
 ކަސްޓަމްސްއިން ،ދައްކަންވާނ  ޑިއުޓ  މުދަލަށް  އެ  ،ކަމަށްވާނަމަ މުދަލެއްގައި
ނޑައަޅާ   ކަސްޓަމްސްއިން  .ގިންތިންނެވެ  ހިމެނ  އިންސައްތަ ޑިއުޓ ގެ މަތ  އެންމެ ކަ
ނޑައަޅާ   މުދަލުގެ ،ކުރާނަމަ އިންކާރު ވެރިފަރާތުން މުދަުލގެ ގިންތިއާމެދު  ކަ

 މުދަލެއް  އެ ބަޔާންކޮށް ގިންތިކަމަށް  ޞައްޙަ ގިންތިއަކ   ހުށަހަޅާ ވެރިފަރާތުން
 ލުގެމުދަ ލިޔުމެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން  ގަބޫލުކުރާ ސަރުކާރުން  ޤައުމެއްގެ އުފެއްދި

 އެއްގޮތަށް  އެލިޔުމާ ގިންތި  މުދަލުގެ  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ ވެރިފަރާތުން
 .ބަދަލުކުރެވ ނެއެވެ 

   (ރ)
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 އެ ހާލަތްތަކުގައި  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހ  ގިންތި  މުދަލުގެ ޑިކްލެއަރކުރި  ކަސްޓަމްސްއަށް

 ވިގެން ފާހަގަކުރެ މައްސަލައެއް  އެ ،ދައްކަންޖެހ ނަމަ ފައިސާއެއް އިތުރަށް މުދަލަށް 
 މުދަލުގެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް) 30 ފެށިގެން  ތާރ ޚުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ނިންމަންވާެނއެވެ ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން
 

   (ބ)

 އެ ހާލަތްތަކުގައި  އިޞްލާޙުކުރަންޖެހ  ގިންތި  މުދަލުގެ ޑިކްލެއަރކުރި  ކަސްޓަމްސްއަށް
 ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި ،ކޮށްދ ންޖެހ ނަމަ ރިފަންޑް ފައިސާ  އްކާފައިވާދަ މުދަލަށް 
 އެ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ބާބުގައި  ދެވަނަ ބައިގެ
 .ދ ންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން  ފައިސާ

 

   (ޅ)

 ށްގެން ބ ނުންކޮ  ގިންތި  ޞައްޙަ މުދަލުގެ ފުރިހަމަކުރާއިރު ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް 
 .ޒިންމާއެކެވެ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ފުރިހަމަކުރުމަކ  ޑިކްލަރ ޝަން

 

 ޒިްނމާ  ވެރިަފރާުތގެ  މުދަުލގެ  .166 (ހ)

 ކަސްޓަމްސްއަށް  މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ  މުދަލުގެ ،ބ ނުމަށް ކުރުމުގެ ގިންތި މުދާ
 .ޒިންމާއެކެވެ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަކ  

 

   (ށ)

 ސާމްޕަލް  މުދަލުގެ ބ ުނމަށް ގިންތިކުރުމުގެ މުދާ ،ހާލަތްަތކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި
 .ނެގ ނެއެވެ 

 

167.
  

 މުދަލުގެ  ގިންތިކުުރމަށް  މުދާ 
 ނެގުން  ސާމްޕަލް 

 .ކުރަންޖެހުން  ތަޙުލ ލު ލެބޯޓަރ   މުދަލުގެ
 

   (ހ)

 .ހުށަހަޅަންޖެހުން  ސާމްޕަލް މުދަލުގެ  ކޮމިޓ އަށް  ޓެރިފް
 

   (ށ)

 މުދަލުގައި އެ  ލިޔުންތަކާއި ހުށަހަޅާ މުދަލާގުޅ ގޮތުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 ގޮތުން  ކުރުމުގެ ގިންތި  ތަކެތި  އެ ،ހިމެނިފައިނުވާނަމަ މަޢުލޫމާތު އެތަކެއްޗާބެހ 

 .ހިފެހެއްޓ ެނއެވެ ތަޙުލ ލުކުރުމަށްޓަކައި
 

 ގޮތުން  ގިންތިކުުރުމގެ  .168 (ހ)
 ކެތިތަ ތަޙުލ ލުކުރުމަށްޓަަކއި 

 ހިފެހެއްޓުން 

 ހިފެހެއްޓިފައި  ،ތަކެތި ހިފެހެއްޓ   ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 އެހެނިހެން  ޑެމަރ ޖްފ އާއި ދައްކަންޖެހ   އެއްޗަކަށް އެ މުއްދަތުގައި އެ ހުންނަ 

 .ނުޖެހ ނެއެވެ  ދައްކާކަށް  ވެރިފަރާތުން  އެއްޗެއްގެ އެ ޚަރަދުތައް
 

   (ށ)

ނޑައެޅި  ޑިއުޓ ރ ޓް މުދަލުގެ ނުވަތަ  ގިންތިކުިރގޮތާމެދު މުދާ މްސްއިންކަސްޓަ  ކަ
 މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހ   ވެރިފަރާތުން  މުދަލުގެ ގޮތާމެދު
 ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި ވެރިފަރާތުން  މުދަލުގެ އެދި ބަލައިދިނުމަށް  އިތުރަށް

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  މިޓ އަށްކޮ ޓެރިފް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ހުށަހެޅުން  މަްއސަލަ .169 (ހ)
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 ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ   ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު ތެރ ގައި ދުވަުހގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން 
  .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް 

 

   (ށ)

 އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ  މުދަލެއް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  ،ކުރިން އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް
 މުދަލުގެ ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ރ ޓާބެހ   ޑިއުޓ  ނުވަތަ  ގިންތި  މުދަލެއްގެ އެ ،ކުރިން

 އެ މުންހުށަހެޅު ކަސްޓަމްސްއަށް ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު އެ ،ބ ނުންވެއްެޖނަމަ ވެރިފަރާތުން
 .ދެވ ނެއެވެ މަޢުލޫމާތު 

 

170.
  

 ގިންިތއާެބހ   މުދަުލގެ 
 އެދުން  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު 

 މުދާ ގައި  "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް"
 ތިރ ގައި  ރޫލްސްތައް އިންޓަރޕްރިޓ ޝަން  ޖެނެރަލް  ބ ނުންކުރާ  ގިންތިކުރުމަށްޓަކައި 

 .ވަނ އެވެއެ ބަޔާންކޮށްފައި 
 

171.
  

 އިންޓަރްޕރިޓ ޝަން  ޖެނެރަލް 
 ރޫލްސް 

 ގެ  "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް"
 ހަމައެކަނި  ދެވިފައިވާނ  ސުރުޚ   ސަބްޗެޕްޓަރުތަކަށް ،ޗެޕްޓަރުތަކާއި ،ސެކްޝަންތަކާއި

 ބައިތައް މުދަލުގެ ނުވަތަ  އް ކެޓަގަރ ތަ ބ ނުމަށް  ޤާނޫނ  .ފަސ ހައަކަށެވެ ދެނެގަތުމުގެ 
ނޑައަޅާ   ނުވަތަ ނޯޓެއް ސެކްޝަން ނުވަތަ  ސުރުޚ އެއްގައި  ،ދެނެގަންނަންޖެހ ނ  ކަ
ނޑަނާޅާނަމަ އެހެންގޮތަަކށް ނޯޓެއްގައި  ޗެޕްޓަރު   ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި ،ކަ

 ނިހެން އެހެ ،މާއްދާތަކުންނާއި ހިމެނިފައިވާ  ދަށުގައި އެސުރުޚ އެއްގެ  ،ގޮތުގެމަތިން
 .ނޯޓްތަުކންނެވެ  ޗެޕްޓަރު ނޯޓްތަކުްނނާއި ސެކްޝަން ގުޅުންހުރި

 

   (ހ)

 މުދަލެއްގެ އެ ހިމަނާފައިވާނަމަ  މުދަލެއް ގިންތ އެއްގެ ވަކި ސުރުޚ އެއްގައި 
 އެ ހިމެނ ނ   އެއްޗެއް  އެ ހާލަތުގައިވެސް  ުނވާ ޙާލަތާއި ސިފައިގައިވާ  ފުރިހަމަ
 މުދަލެއްކަމަށް ގިންތ ގެ  އެ އެއްޗަކ  އެ .ތެރ ގައެވެ މުދަލުގެ  ގިންތ ގެ 

ނޑު ނުވަތަ  އަސާސ   މުދަލުގެ އެއްޗެއްގައި  އެ ބަލަންވާނ    ސިފަ މައިގަ
 ބައިބައި  އ ގެ ގެނެވިފައިވަނ   އެއްޗެއް އެ އަދި .އެކުލެވިގެންވާނަމައެވެ

 ގަވާއިދުގެ މި ،ވިޔަސް ކަމަށް  ބައިބަޔަށް  ރ ވ ގޮތަށް ނުވަތަ ރޫޅާލައިގެން
 ބަޔަށް  މުދަލުގެ ގިންތ ގެ އެ ފުރިހަމަނުވާ  ނުވަތަ  މަވެފައިވާފުރިހަ ،ދަށުން

 .ތެރ ގައެވެ މުދަލުގެ  ގިންތ ގެ  އެ ހިމަނަންާވނ  އެއްޗެއް އެ ފެތ ނަމަ 
 

   (ށ) .1

 ،ހިމަނާފައިވާނަމަ މެޓ ރިއަލެއް  ވަކި ނުވަތަ  މާއްދާއެއް  ވަކި ސުރުޚ އެއްގައި 
 އެއްކޮށްގެން އެއްޗަކާ  އެހެން ،މެޓ ރިއަލެއް ނުވަތަ  މާއްދާ އެބާވަތުގެ 
 އަދި .ހިމެނިގެންވެެއވެ ތެރ ގައި މުދަލުގެ ގިންތ ގެ  އެ ،މުދާވެސް ހެދިފައިވާ

 އެއްޗެއް  ހެދިފައިވާ މެޓ ރިއަލަކުން ުނވަތަ މާއްދާއަކުން ބާވަތެއްގެ  ވަކި
 އެ ،ބައެއް މުދަލެއްގެ ނުވަތަ  މުދަލެއް ،ހިމަނާފައިވާނަމަ ސުރުޚ ގައި 

2.    
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 ތެރ ގައި ގިންތ ގެ އެ ،މުދާ ހަދާފައިވާ  މެޓ ރިއަލަކުންއެ ނުވަތަ  މާއްދާއަކުން
 ބ ނުްނކޮށްގެން  މާއްދާ ގިނަ ވުރެ މާއްދާއަށް އެއް  އަދި .ހިމެނިގެންވެއެވެ

 އުފައްދާފައިވާ ބ ުނންކޮށްގެން  މެޓ ރިއަލް ގިނަ ވުރެ މެޓ ރިއަލަށް  އެއް  ނުވަތަ 
ނޑައަޅާނ  ގިންތި  މުދަލުގެ  ކޮށްފައިވާބަޔާން ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި ކަ

 .މަތިންނެވެ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ އުސޫލުތަކާ
 

 ޢަމަލުކޮށްގެން  ގޮތަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ނަންބަރު ވަނަ  2 ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި
 ނުވަތަ  ދ އް ،އެނގި ސާފުކޮށް ވައްތަރު މުދަލުގެ  ،ހުރެ ސަބަބަކާ އެނޫންވެސް ނުވަތަ 

 މުދަލުގެ އެ ގިންތިކުެރވ ނަމަ މުދަލެއް އެ ،ދަށުން ސުރުޚ ގެ  ގިނަ ދެސުރުޚ އަށްވުރެ 
ނޑައަޅާނ  ގިންތި   .މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ކަ
 

   (ނ)

 ސުރުޚ އަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްދ ފައިވާ  ސިފައެއް ޢާންމު މުދަލުގެ
 ބަޔާންކޮށްދ ފައިވާ ފުރިހަމައަށް އެއަށްވުރެ މުދަލެއް އެ އިސްކަންދ ންޖެހ ނ  

 މާއްދާތައް މަސްހުނި  ބ ނުންކޮްށފައިވާ  އުފެއްދުމަށް މުދަލެއް .ސުރުޚ އަށެވެ
 ހެދިފައިވާ ވިއްކާގޮތަށް ވަކިކޮށް ނުވަތަ  މެޓ ރިއަލްތައް  މަސްހުނި ނުވަތަ 

 އެއް  ހިމެނިފަިއވަނ  ބައިތައް  މުދަލުގެ އެކުލެވިގެންވާ މައްޗަށް ސެޓުތަކެއްގެ
 ވަކި ގެތެރެއިންއ  އަދި ،ނަމަ ސުރުޚ ތަކުގައި ގިނަ ސުރުޚ އަށްވުރެ 
 އެ   ،އޮތަސް ބަޔާންކޮށްފައި ސާފުކޮށް ސިފަ ފުރިހަމަ މުދަލުގެ ސުރުޚ އަކުން 

 ސުރުޚ ތަކެއްގެ ހަމަހަމަ  ބަލަންވާނ   އެސުރުޚ ތައް ގުޅ ގޮތުން  މުދަލަކާ
 .ގޮތުގައެވެ

 

1.    

 ގިންތިއެއް ވަކި ދަށުން  ނަންބަރުާުގެ  ވަނަ 1 ގެ (ނ) މާއްދާގެ ތިންވަނަ 
ނޑައެޅެން  މާއްދާތަކުން  އެކި ތަފާތު  ،މަސްހުނިވެފައި ،ހުންނަނު ކަ
 މުދާ އެކުލެވިގެންވާ މައްޗަށް އެކިބައިތަކުގެ  ނުވަތަ މުދަލާއި  އުފައްދާފައިވާ

 މުދަލުގެ  އެކުލެވިގެންވާ  މައްޗަށް ސެޓުތަކެއްގެ ވިއްކުމަށްޓަކައި ވަކިކޮށް  އަދި
ނޑައަޅާނ   ގިންތި  ނޑު މުދަލެއްގެ އެ ކަ  މައްޗަށް އްޗެއްގެއެ އެ ސިފަ  މައިގަ

 އެކުލެވިގެންވާ  މައްޗަށް އެކިބައިތަކުގެ ނުވަތަ މެޓ ރިއަލްގެ އެކުލެވިގެންވާ
ނޑު މުދަލެއްގެ އެ  މުދަލެއްނަމަ  މައްޗަށް އެބައެއްގެ ސިފަ މައިގަ
 .ބަަލއިގެންނެވެ  މުދަލެއްކަމަށް ހިމެނ  ތެރ ގައި ގިންތ ގެ  ބައިގެ  އެކުލެވިގެންވާ

 

2.    

 ނަްނބަރުާުގައި ވަނަ  2 ނަންބަރާއި  ވަނަ 1 ގެ (ނ) މާއްދާގެ މި
ނޑައަޅާފައިވާ  ނޑުތަކަށް  އުސޫލުތަކާއި ކަ ނޑަނ ޅ  ގިންތި  ބިނާކޮށް  މިންގަ  ކަ

 ގިންތިކުރެވިދާނެ އެއްހަމައެއްގައި މުދަލެއް އެ  ގިންތިކުރާނ   މުދާ
 އަންނަ ފަހުން އެންމެ ތަރުތ ބުން  ނަންަބރުާު ،ތެރެއިން ސުރުޚ ތަކުގެ 
 .ސުރުޚ ގައެވެ 

 

3.    

   (ރ) މުދަލެއްގެ އެ ނުވަތަ ބައިނުކުރެވ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ އުސޫލުތަކާއި އިސްވެދިޔަ 
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ނޑަނ ޅ  ގިންތި  ނޑައަޅާނ  ގިންތި މުދަލުގެ ކަ  އެއްގޮތް އެންމެ މުދަލަކާއި އެ ،ކަ
 .ދަށުންނެވެ  ސުރުޚ އެއްގެ  ހުންނަ  ގިންތިކޮށްފައި  މުދާ
 

 ކުރެވިގެންވާ ބަޔާން ތިރ ގައި ،އިތުރުން ކުގެއުސޫލުތަ ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެ
 .ހިނގާނެއެވެ މައްޗަށް މުދަލުގެ ބަޔާންކުރެވުނު މަތ ގައި  އުސޫލުތައްވެސް

 

   (ބ)

 ސާމާނުގެ ކުރަހާ ،އުރަ ބަޑ ގެ ،އުރަ ސާމާނުގެ ކުޅ   މިޔުޒިކް ،އުރަ ކެމެރާގެ
 ދިގު ،ފޮށި ނުވަތަ އުރަ މިފަދަ އަދި ފޮށި  ހާރުގެ ކަރުގައިއަޅާ  ،އުރަ

 ހުންނަ ހަދާަފއި ،ވިއްކާގޮތަށް މުދަލާއެކު އެ ބ ނުންކުރުމަްށޓަކައި މުއްދަތަކަށް 
 ލެވ ގޮތަށް  އެއްޗެހިތަކެއް ނުވަތަ  އެއްޗެއް  އެފަދަ ހަމައެކަނި ޚާއްޞަކޮށް ،ފޮށި

 ނުވަތަ  އުރައެއް އެ ،ހިމަނަންވާނ  ފޮށި  ނުވަތަ އުރަ ހުންނަ  ތައްޔާރުކޮށްފައި
 ގިންތ ގެ  މުދަލެއްގެ ވިއްކާ  ގޮތެއްގައި ޢާންމު  ކު އެއްޗަކާއެ އެ  ފޮށްޓެއް

 ސިފަ ޢާންމު  ،ބ ނުންކުރާ ރައްކާކުރުމަށް ،އުފުލާ މުދާ .ތެރ ގައެވެ
 .ނުޖެހ ނެއެވެ  ހިންގާކަށް މިމާއްދާ ކޮންޓެއިނަރުތަކަށް  އެކުލެވިގެންވާ

 

1.    

 ބުނެފައިވާ  އެމާއްދާގައި ދަށުން ނަންބަރުާުގެ  ވަނަ 1 ގެ (ބ) މާއްދާގެ މި
 މެޓ ރިއަލް ،ސާމާނާއި ބަންދުކުރާ  އެއްޗެހި ،ލިބ  މުދަލާއެކު ބާވަތުގެ 

 ގޮތެއްގައި ޢާންމު  ސާމާނުން ނުވަތަ  މެޓ ރިއަލުން  އެބާވަތުގެ  ހިމަނަންވާނ  
ނޑައެޅިގެން  .ތެރ ގައެވެ ގިންތ ގެ  މުދަލުގެ  ބަންދުކުރާ   ތަކުރާރުކޮށް ކަ

 ނުވަތަ ސާމާނު  ބަންދުކުރާ  ،ހުންނަ އެނގެން ބ ނުންކުރެވ ކަން 
 .ނުޖެހ ނެއެވެ ހިންގާކަށް  މާއްދާ މި މައްޗަށް މެޓ ރިއަލްތަކުގެ 

 

2.    

 މުދަލުގެ  ހިމަނާފައިވާ ސުރުޚ އެއްގައި  އަރިމަތ  އަންނަ  ދަށުން  ސުރުޚ އެއްގެ 
ނޑައަޅަންވާނ  ބ ނުމަށްޓަކައި  ޤާނޫނ   ،ގިންތި  ސުރުޚ އެއްގައި  އަރިމަތ  އެ ،ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ  ނޑުތަކާއިމި އުސޫލުތަކާއި ކަ  ސުރުޚ އާއި  އަރިމަތ   އެ އަދި ންގަ
 ކޮންމެހެން  އުސޫލުތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތ ގައި ،ނޯޓާއި ގުޅުންހުރި

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ ބަދަލުތަކާ  ގެނެސްފައިވާ ގެންނަންޖެހިގެން 
 އަނެއް  އެއްސުރުޚ އާއި  ގޮތުން  ދަރަޖައިގެ އަޅާކިއ ނ  ސުރުޚ ތައް  އަރިމަތ 
 އެޙާލަތެއްގައި ،ގޮތުން ޢަމަލުކުރުމުގެ މިމާއްދާއަށް .ނަމައެވެ ހަމަހަމަ ޚ  ސުރު

 ނިޒާމު ނޮމެންކްލެޗަރ ގިންތިކުރުމުގެ މުދާ ޢަމަލުކުރުމަށް އެހެންގޮތަކަށް 
ނޑައަޅާފައި   ނޯޓާއި  ސެކްޝަން  ގުޅުންހުރި މުދަލަކާއި އެ ،ނުވާނަމަ ކަ

 ގިންތި  މުދަލުގެ ފަދައެ ކަންތައްތަކަށް  ބަޔާންކުރާ ނޯޓުގައި  ޗެޕްޓަރު 
ނޑައެޅުމުގައި   .ޢަމަލުކުރަންވާެނއެވެ ކަ

  

3.    
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 ބައި  ހަތްވަނަ 
 

 ދޫކުރުން  ފައިސާެދއްކުމާއި  ކަސްޓަމްސްއަށް
 
 
 ބާބު  އެްއވަނަ 

 
 ފައިސާެދއްކުން  ކަސްޓަމްސްއަށް

 
 

 ދިވެހި ތުން މިގޮ .ފައިސާއިންނެވެ ދިވެހި ،ދައްކަންވާނ  ފައިސާ ދައްކަންޖެހ   ކަސްޓަމްސްއަށް
 އަދި  .ބަލައިގަނެވ ނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފައިސާ ދައްކާ ޗެކުން އެކައުންޓްތަކުގެ  ފައިސާގެ

 ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  ވަސ ލަތް ދެއްކ ނެ ފައިސާ ބ ނުންކޮށްގެން  ވަސ ލަތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް
 .ވ ނެއެވެބަލައިގަނެ ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް  ވަސ ލަތްތައް  އެ އޮފ ސްތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ޑެބިޓް އޮފ ސްތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ޓަރމިނަލް  އެސް .އޯ.ޕ  މިގޮތުން 
 .ބަލައިގަނެވ ނެއެވެ ފައިސާ ކާޑުންވެސް

 

 ފައިާސދެއްކުން  .172

 ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތަކުން  އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޑިއުޓ އަށް  މުދަލުގެ
 ނުވަތަ  ނަމުގައި މ ހެއްގެ އެ ފައިސާ ޖެހ ދައްކަން ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ
 (އެކައުންޓް ޕްރ ޕ މަންޓް) އެކައުންޓެއް ވަކި ނަމުގައި އެކުންފުންޏެއްގެ
 އިންތިޒާމު ޖަމާކުރެވ ނެ ފައިސާ އެކައުންޓަށް އެ  ،ހުޅުވައި ކަސްޓަމްސްގައި 

  .ހަމަޖައްސައިދެވ ނެއެވެ
 

 އެކަުއންޓް ކަސްޓަމްްސަގއި  .173 (ހ)
 ހުޅުުވން 

 ކަސްޓަމްސްއަށް އެކައުންޓުން ޕްރ ޕ މަންޓް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑާ ފައިސާ ދައްކަންޖެހ   ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމްސްގައި  ބަލަހައްޓާނ   ބާކ ކޮށް ކަ

 ތަފުސ ލު އެކައުންޓްގެ  ،މެދުވެރިކޮށް ސިސްޓަމް އެ އަދި .ސިސްޓަމުންނެވެ
 ކަސްޓަމްސްއިން އެދ ފަރާތްތަކަށް މިޚިދުމަތަށް .ެއވެހުންނާނެ ފެންނަން  ވެރިފަރާތަށް

 .ޤާއިމުކޮށްދެވ ނެއެވެ  ޚިދުމަތް އެ
 

   (ށ)

 ފުރިހަމަ ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތިރ ގައި ،ދައްކާނަމަ ފައިސާ  ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ނުގަނެވ ނެއެވެ ބަލައެއް ޗެކު ނުހުންނަ  ކުރެވިފައި ފުރިހަމަ އެކަންތައްތައް  .ކުރަންވާނެއެވެ

 

 ދެއްކުން  ފައިސާ  ޗެކުން .174

   (ހ) އެޑްރެސް  ޗެކު  .ނުކުރެވ ނެއެވެ ޤަބޫލެއް  ޗެކެއް ކ ޝް ބަލައިގަތުމުގައި ފައިސާ
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 "ކަސްޓަމްސް" ުނވަތަ "ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް" އޮންނަންވާނ   ކޮށްފައި
 .އަށެވެ

ގައިވާ ފޯމު  33އިދުގެ ޖަދުވަުލ މިގަވާ ،ދައްކާނަމަ ފައިސާ  ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް
ގައި ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސް އް އެކައުންޓުތަ ަދއްކާނެ ފައިސާ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

ގައި ކަސްޓަމްސް ންާވނ ބަލައިގަންނަ ކަސްޓަމްސްއިން މިގޮތުން . ވާނެއެވެކުރަން
 .ޗެކެވެ އެކައުންޓުތަކުގެ ފައިވާރަޖިސްޓަރ  ކޮށް

 

   (ށ)

 ނިންމާ  މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮށްފައިވާ ޖިސްޓަރ ރަ ކަސްޓަމްސްގައި 
 މިގޮތުން  .ބަލައިގަނެިވދާނެއެވެ ޗެކު މެދުވެރިއެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޑިކްލަރ ޝަނަށް

 އެކަމުގެ ،ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް  އެއްވެސް ކާ ގުޅިގެން ޗެކަ ބަލައިގަނެވ  
 .އެވެ ނަގަންވާނެ މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ  ޒިންމާ ފުރިހަމަ

 

   (ނ)

، އެކައުންޓެއްނަމަ ބ ންކް  އޮންނަ ނަމުގައި  މ ހުންގެ  ގިނަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ އެކަކު
 ކްރޮސް  ޗެކު ސޮއިކޮށް ހަމައަށް ފަރާތްތަކުން  ސޮއިކުރަންޖެހ  ގައިޗެކު

  .ކުރަންވާނެއެވެ
 

   (ރ)

ނޑައި ލިޔުމެއް  ލިޔެފައިވާ ޗެކުގައި  ސާފުކޮށް ތަނެއް  އެ ،ފަވާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކަ
ނޑި އެ ފެންނާނެެހން   ވެރިފަރާތުން އެކައުންޓުގެ ލިޔެ އަލުން  ތަނެއް  ފެވި ނުވަތަ  ކެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ސޮއި ހަމައަށް ވެރިފަރާތްތަކުން  ނުވަތަ 
 

   (ބ)

 .ލިޔަންވާނެއެވެ ފަރާތުގައި އަނެއް ޗެކުގެ މަޢުލޫމާތު  ފުރިހަމަ ވެރިފަރާތުގެ ޗެކުގެ
 ކާޑު.ޑ .އައި  ،ނަން ފުރިހަމަ ވެރިފަރާތްތަކުގެ  ުނވަތަ ތުގެވެރިފަރާ ޗެކުގެ  މިގޮތުން 

 ފޯނު ގުޅ ނެ އަދި އެޑްރެސް  އުޅ   އެއިރެއްގައި  ،އެޑްރެސް ދާއިމ  ،ނަންބަރުާު
 ުާ   .ލިޔަންވާނެއެވެ ނަންބަރު

 

   (ޅ)

 ބ ންކެއް ހުންނަ  ސަރަޙައްދެއްގައި  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އޮފ ސްތައް ކަސްޓަމްސްގެ
 އެހެން  ،ފިޔަވައި ޗެކު އެކައުންޓެއްގެ ހުޅުވާފައިވާ ގޮތްޕެއްގައި ބ ންކެއްގެ ނުވަތަ 

 ކްލިއަރ އަދަދު ފައިސާގެ ހިމެނ   ޗެކެއްގައި  އެ ބަލައިގަނެވ ނ   ޗެކު  ބ ންކްތަކުގެ 
 ފައިސާ މިކޮމިޝަނަށްވާ  .އެކުގައެވެ ކޮމިޝަނާ ނަގާ ބ ންކަށް  ކުރުމަށް

 .ފައިސާއިންނެވެ ނަގުދު ބަލައިގަނެވ ނ  
 

   (ކ)

 ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ ،ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ، ކުންފުނިތަާކއި ވިޔަފާރި  އުލަތުގެ ދަ
 ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއާއެކު  ތެރ ގައި ދުވަހުގެ އަހަރު (އެކެއް) 1 ވ ތުވެދިޔަ ތެރެއިން
 ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް، ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް  ފައިސާގެ
 ކަސްޓަމްސްއަށް ،ފަރާތްތަކާއި ޖެހިފައިނުވާ  މައްސަލައެއް ލިބުމުގައި  ފައިސާ ޗެކަށް
  .ބަަލއިގަނެވިދާނެއެވެ ނެތި  ގެރެންޓ  ބ ންކް  ޗެކު ފަރާތްތަކުގެ  ދައްކާ ފައިސާ  އަލަށް
 

 ޗެކުން ނެތި ގެރެންޓ   ބ ންކް  .175 (ހ)
 ހާލަތްތައް  ބަލަިއގަެނވ  
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 އެ ފަށާނ  ގުނަން  އަހަރު (އްއެކެ) 1 ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
  .ފެިށގެންނެވެ ތާރ ޚުން ދެއްކި ފައިސާ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން 

 

   (ށ)

 ހަވާލުކުރެވ  އޮތޯރިޓ އާ މަނިޓަރ   މޯލްޑިވްސް ،ޗެކެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް
 ފަރާތަށް ވެރި ޗެކުގެ ،އަތުވެއްޖެނަމަ އަނބުރާ  ޗެކު ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް ފަހުން 
 އަދަދަށް އެޗެކުގައިވާ ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ 24 އަންގާތާ  ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން
  .ބަލައިގަެނވ ނެއެވެ ނެތި ގެރެންޓ  ބ ންކް  ޗެކު  ފަރާތްތަކުގެ  ދައްކާ  ފައިސާ

 

   (ނ)

 ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ ،ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ، ކުންފުނިތަާކއި ވިޔަފާރި  ދައުލަތުގެ 
 ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއާއެކު  ،ތެރ ގައި ދުވަހުގެ އަހަރު (އެކެއް) 1 ވ ތުވެދިޔަ ތެރެއިން
 ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް،ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ  ކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތް ފައިސާގެ
 ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތްތަކުން  ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ލިބުމުގައި ފައިސާ ޗެކަށް
 .ޖަހާފައިވާނަމައެވެ ގެރެންޓ  ބ ންކް  ޗެކުގައި  އެ ،ނެވ ނ ބަލައިގަ ފައިސާ  ދައްކާ
 

 ޖެހުން  ެގރެންޓ   ބ ންކް  .176 (ހ)

 އެ ފަށާނ  ގުނަން  އަހަރު (އެކެއް) 1 ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
  .ފެިށގެންނެވެ ތާރ ޚުން ދެއްކި ފައިސާ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން 

 

   (ށ)

 ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ،ކުރިން ތާރ ޚުގެ  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން  މިގަވާއިދަށް
 ފައިސާ ޗެކުން އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ،ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ  ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ  ލިބުމުގައި 

 (ހަތަރެއް) 4 ހަމައަށް ދުވަހާ  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން  މިގަވާއިދަށް ފެށިގެން  ތާރ ޚުން ދެއްކި
 ގެރެންޓ  ބ ންކް އެޗެކުގައި ،ބަލައިގަނެވ ނ  ޗެކު  ފަރާތްަތކުގެ ހަމަނުވާ  ސް މަސްދުވަ

 .ޖަހާފައިވާނަމައެވެ 
 

 ޢަމަލުކުރަން  މިަގވާިއދަށް  .177
 ފައިސާ  ޗެކަށް ކުރިން  ފެށުމުގެ 
 ޖެހިަފއިވާ  މަްއސަލަ  ލިބުުމގެ 

 ބަލައިގަުތން  ޗެކު ފަރާތްތަކުގެ 

 ހަވާލުކުރެވ  އޮތޯރިޓ އާ މަނިޓަރ   ޑިވްސްމޯލް ،ޗެކެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް
 ވެރިފަރާތަށް  ޗެކުގެ ،އަތުވެއްޖެނަމަ އަނބުރާ  ޗެކު ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް ފަހުން 
 އަދަދަށް ޗެކުގައިވާ އެ ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ 24 އަންގާތާ  ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން
  .ނިންމަންވާނެއެވެ  ދައްކައި  ފައިސާ

 

 ބައުްނސްުވން  ޗެކު .178 (ހ)

 ފައިސާ ޗެކަށް އަްނނަ އަނބުރާ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި
 ގެރެންޓ  ބ ންކް  ނުވަތަ  ކާޑުން ޑެބިޓް ނުވަތަ  ފައިސާއިން ނަގުދު  ބަލައިގަނެވ ނ  

 .ޗެކަކުންނެވެ ޖެހި
 

   (ށ)

 ފައިސާ ށްޗެކަ އަްނނަ އަނބުރާ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި
 އެއްވެސް އެހެން  ހޯދާ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތުން  އެ ނުނިމެނ ސް ދައްކައި

 .ނުގަނެވ ނެއެވެ  ބަލައެއް   ފައިސާ ޚިދުމަތަކަށް
 

   (ނ)

   (ރ) ނުވަތަ ނެތިގެން  ފައިސާ  އެކައުންޓުގައި ޗެކެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް
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 އައ  އަނބުރާ ޗެކް އެ ،އިހާލަތްތަކުގަ އަންނަ އަނބުރާ ސަބަބަކާހުރެ  އެނޫންވެސް
 އެފަރާތުގެ ،ސާބިތުކޮށްދ ފިނަމަ ފަރާތުން  އެ ނޫންކަން  އިހުމާލުން ވެރިފަރާތުގެ ޗެކުގެ
  .ބަލައިގަނެވ ނެއެވެ ނެތި  ގެރެންޓ  ބ ންކް  ޗެކް
 

 އަތުވެއްޖެނަމަ އަނުބރާ ޗެކެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް 
 އެޑްރެސްކޮށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަާރތަށް  ގައި (ކ) މާއްދާގެ ވަނަ 174 ގަވާއިދުގެ މި

ރޑް   އެފަރާތަށް އެސިޓ  ބެލެވ ނ   ފޮނުވުމުން  ސިޓ  ޕޯސްޓުން  ރަޖިސްޓަ
 .ރައްދުވ ކަމަށެވެ

 

 އެްނގުން  ދެއްކުމަށް  ފައިސާ  .179 (ހ)

 ،ވެއްޖެނަމައަތު އަނބުރާ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް  ޗެކެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް
 އެފަރާތަކާމެދު ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިަގއި ވަނަ  19 ގަވާއިދުގެ މި

  .އެޅ ނެއެވެ ފިޔަވަޅު
 

   (ށ)

 ،ރަސ ދެއް ބަލައިގަތްކަމުގެ  ފައިސާއެއް އެ ،ބަލައިގެންފިނަމަ ފައިސާއެއް  ކަސްޓަމްސްއަށް
 މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ދުގައިރަސ  ފައިސާގެ .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް  ފައިސާދެއްކި
  .ކުރަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ  މަުޢލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި

 

 ަރސ ދު  ފައިާސގެ  .180

 އެހެނިހެން  ޑިއުޓ އާއި  ދައްކަންޖެހ  ކަސްޓަމްސްއަށް  ،ހަމަޖެހިފައިނުާވނަމަ ގޮތަކަށް  އެހެން
  .އޮފ ހަކަށެވެ ސްޓަމްސްގެ ކަ ހިންގުނު  މުޢާމަލާތެއް އެ ދައްކަންވާނ  ފައިސާ

 

 ތަން ދައްކަްނވ   ފައިސާ  .181

 ފަހުން  ،ނުނަގާ ފައިސާ  ވަގުތުން  ކުރާކަމަކަށް އަގުލިބ ގޮަތށް  ކަސްޓަމްސްއަށް
 ބިލް  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ  އަދާކުރާގޮތަށް ފައިސާ

 .ހަދައިދެވ ނެއެވެ 
 

 ހެދުން  ބިލް .182 (ހ)

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ސާދަ) 14 ހަވާލުކުރާތާ ބިލް ހަދާ ސްޓަމްސްއިންކަ
 ސަރުކާރު ގުނާނ   ދުވަސް  (ސާދަ) 43. ދައްކަންވާނެއެވެ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ނުހިމަނައެވެ ދުވަސްތައް ބަންދު 
 

   (ށ)

 އަމިއްލަ އެކިއެކި ،ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ، ކުންފުނިތަާކއި ވިޔަފާރި  ދައުލަތުގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ  ފައިސާ ބިލުގައިވާ ހަދާ ފަރާތްތަކަށް   ،ނުދައްކައިފިނަމަ މުއްދަތުގައި ކަ

 ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ހިނގާ  ހަމަވެގެން މުއްދަތު ބަލައިގަނ ވ ނ  ފައިސާ ބިލަކަށް އެ
 ގެ (އިންސައްތަ ފަހެއް  ޕޮއިންޓް ސުމެއް) %0.5 އަދަދުގެ ޖުމްލަ ބިލުގައިވާ 

 .ޖޫރިމަނާއާއެކުގައެވެ
  

   (ނ)

 ދައްކަން  ނުވަތަ  މާފުކޮށްދިނުން  ބައެއް ފައިސާއިން ނުވަތަ  ފައިސާ ބިލެއްގައިވާ 
 ޖޫރިމަނާ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި ،ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ނުޖެހ ގޮތަށް 

ނޑުމަށްފަހު އަދަދު އުނިވި އެ ނަގާނ    ދުވަހަކަށް އަދަދުން ދައްކަންޖެހ  ބާކ   ކެ

    (ރ)
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 ފައިސާ .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއާ ގެ (އިންސައްތަ ފަހެއް ންޓްޕޮއި ސުމެއް)  0.5%
 އެކަމެއް އުފެދިގެން ޚިލާފެއް ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތާއި ދައްކަންޖެހ 
 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  ތެރެއަކު ޖޫރިމަނާގެ މުއްދަތު ހިނގާ ޙައްލުކުރުމަށް

 
 ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ޖެއްސ ނ ހަމަ ނުނަގާގޮތަށް  ފައިސާއެއް  ލިބެންޖެހ   ކަސްޓަމްސްއަށް

  .ލިބިގެންނެވެ ލިޔުމަކުން ހުއްދަ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ
 

 ފައިާސއެއް  ލިބެންޖެހ   .183
 ހަމަެޖއްސުން  ނުނަާގގޮތަށް 

ނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ފައިސާއެއް  ދައްކަންޖެހ   ކަސްޓަމްސްއަށް  މުއްދަތެއްގައި ކަ
 ވަގުތ ގޮތުން  ޚިދުމަތްދިނުން އެފަރާތަކަށް  ،މައްސަލަތަކުގައި ނަ ހުން ނުދައްކައި

ނޑާލެވ ނެއެވެ  .މެދުކަ
 

 އެޅުން  ފިޔަވަޅު  .184 (ހ)

 ދެމުންގެންދާ  ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތ ން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑާލުމަށްފަހު ވަގުތ ގޮތުން  ޚިދުމަތްތައް  ،ދެވ ނ  ޚިދުމަތް އަލުން އެފަރާތަކަށް  ،މެދުކަ

ނޑާލެވުނު ޚިދުމަތް  އެ  މަސްދުވަސް  (ހަތަރެއް) 4 ފެށިގެން ތާރ ޚުން މެދުކަ
 .ފަހުންނެވެ 

 

   (ށ)

 ރިކޯޑު  ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ހޯދުމަށް  ފައިސާއެއް  ލިބެންޖެހ   ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 
 
 

   (ނ)

 ބާބު  ދެވަނަ 
 

 ރިަފންޑުކުުރން ފައިސާ  ދައްކާަފއިވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 
 

 ހާލަތްތަކުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި، ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ކޮށްދ ންވާެނއެވެ ރިފަންޑް ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް  ފައިސާދެއްކި  އެ
 

 ރިފަންޑްކުުރން  .185 (ހ)

 ؛މަދުވުން މުދާ ޑިކްލަރ ޝަނަށްވުރެ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ
 

1.    

 ދައްކާފައިވާ ޑިއުޓ އަށް ސަބަބުން އިޞްލާޙެއްގެ  ގެނެވ  ޑިކްލަރ ޝަނަށް
 ؛ދ ންޖެހުން އަނބުރާ ފައިސާ

 

2.    

    .3 ފައިސާ  ދައްކާފައިވާ ޑިއުޓ އަށް  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު އަގު މުދަލުގެ
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 ؛ދ ންޖެހުން އަނބުރާ 
 

 ނުކުރެވި ކްލިއަރ ސަބަބުން  ހަލާކުވުމުގެ ވަތަނު ސަބަބުން  ލިބުމުގެ  ގެއްލުން
 ؛ަނއްތާލުން ދަށުން  ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ

 

4.    

 އަނބުރާ  ފައިސާ ފާހަގަކުރެވިގެން އޯޑިޓަކުން ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން
 ؛ދ ންޖެހުން

 

5.    

 ކޯޓަކުން ރިފަންޑުކުރުމަށް ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ނިންމުން 

 

6.    

 ހޯދުމަށް  ފައިސާ ރިފަންޑް ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 .ނުޖެހ ނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން  ދެއްކި ފައިސާ  އެ އެދި
 

   (ށ)

 އެނޫން ނުވަތަ  ހަލާކުވެގެން ،މުދަލެއް ދައްކާފައިވާ ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް  ކަސްޓަމްސްއަށް
 ތިރ ގައި ތެރެއިން  މުދަލުގެ އެ، ފޮނުވާލާނަމަ ރާއްޖެއިން އަނބުރާ  ވެސް ގޮތަކަށްނަމަ

 .ކުރެވ ނެއެވެ ރިފަންޑް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މުދަލަށް ފުރިހަމަވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާޝާރުޠުތައް 
 

 މުދަުލގެ  ފޮނުވާލާ އަނުބރާ  .186
 ދޫކުރުން  ރިފަންޑް 

 ފޮނުވާލި  ރާއްޖެއިން ތެރ ގައި ގެދުވަހު (ަފސްދޮޅަސް) 60 އިމްޕޯޓްކުރިތާ ރާއްޖެއަށް
 ؛މުދަލަކަށްވުން 

 

   (ހ)

 ؛މުދަލަކަށްވުން ގޮތަށްހުރި  ދެނެގަނެވ ނެ އޮޅުމެއްނެތި އެއްވެސް 
 

  (ށ)

 .މުދަލަކަށްވުން  ފޮނުވާލި  އަނބުރާ ފަރާތަށް  މުދާފޮނުވި 
 

   (ނ)

 ،ފިޔަވައި ހާލަތްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 185 ގަވާއިދުގެ މި
 ފައިސާ  އެ ،ކަމަށް ކުރަންޖެހ  ރިފަންޑު ފައިސާއެއް  ދައްކާފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާއެއް އެ ،ގަބޫލުކުރެވ ނަމަ ފަރާތަށް ދެއްކި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ހޯދުމަށް ފައިސާއެއް  އެ ،ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތރ ސް) 30 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ދެއްކި
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ންފަރާތަކު އެ

 ފަިއސާ  ދ ންޖެހ ަކމަށް  ރިފަންޑް  .187 (ހ)
 ގަބޫލުުކރެުވން  ފަރާތަށް ދެއްކި 

 އެ  ހޯދުމަށް  ފައިސާއެއް އެ ،މާފުވެއްޖެނަމަ ޑިއުޓ  މުދަލެއްގެ ދައްކާފައިވާ  ޑިއުޓ 
 .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން 

 

   (ށ)
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 ،ބެލުމަށްފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 މައްސަލަ އެ ،ކޮށްދ ންޖެހ ނަމަ ރިފަންޑް ފައިސާއެއް އެއްވެސް  އެފަރާތަކަށް

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް) 30 ފެށިގެން  ދުވަހުން ހުށަހެޅި  ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ވާނެއެވެދ ން ފައިސާ އެ އެފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން

 

   (ނ)

 މައްސަލައެއް އެ ،ފައިސާ ރިފަންޑް ދ ންޖެހ   ފަރާތްތަކަށް އެކި ކަސްޓަމްސްއިން
 ފައިސާ އެ  ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް) 30 ފެށިގެން  ދުވަހުން ފާހަގަކުރެވ 

 .ދ ންވާނެއެވެ  އެފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން
 

 ދޫުކރުން  ފައިސާ  ރިފަންޑް  .188 (ހ)

 ކަސްޓަމްސްއަށް  ފަރާތްތަކުން  ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓު ޕްރ ޕ މަންޓް ކަސްޓަމްސްގައި 
 އެފަރާތުގެ ،ފައިސާ އެ ،ކޮށްދ ންޖެހ ނަމަ ރިފަންޑް ފައިސާއެއްގެ  ދައްކާފައިވާ
 .ޖަމާކޮށްދެވ ނެއެވެ އެކައުންޓަށް ޕްރ ޕ މަންޓު

 

   (ށ)

 ދިވެހި ކުރާނ ދޫ ފައިސާ ރިފަންޑު ދ ންޖެހ   ފަރާތްތަަކށް އެކި ކަސްޓަމްސްއިން
 .ފައިސާއިންނެވެ

 

   (ނ)

 ކަސްޓަމްސްއިން ރިކޯޑު  ފައިސާގެ  ރިފަންޑް ދެވ  ފަރާތްތަަކށް އެކި ކަސްޓަމްސްއިން
 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ 

 

 ބެލެެހއްޓުން  ރިކޯޑު  .189

 ފައިސާއެއް ރިފަންޑް ދ ންޖެހ  އަނބުރާ ފަރާަތކަށް ވަކި ކަސްޓަމްސްއިން
 ދައްކަންޖެހ   ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން  އެ މުޢާމަލާތެއްގައި  އެހެން  ،އޮތްކަމުގައިވ ނަމަވެސް

 ބަދަލެއް  ޒިންމާއަކަށް އޮތް އެފަރާތަށް  ދެއްކުމަށް ފައިސާއެއް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ޑިއުޓ 
 .ނާންނާނެއެވެ 

 ަބދަލުނަުއން  ޒިންާމއަށް  .190

 
 ބާބު  ތިންވަނަ 

 ނެުގން  ފ  ކެއްޗަށްތަ ދޫކުރާ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދ  ކަސްޓަމްސްއިން 
 

 ތަކެއްޗަށް ދޫކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ބ ނުްނތަކަށް  އެކިއެކި  ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދ  ކަސްޓަމްސްއިން
 .ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ތަފުސ ލު ގޮތުގެ  ނަގާނެ  ފ 
 

 ނެގުން  ފ  ޚިުދމަތުގެ  .191

 

 އަށްވަަނބައި 
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 ޯއޑިޓް  ކްލިއަރެންސް  ޕޯސްޓް
 
 

 ،ގުޅިގެން މުދަލާ އެކްސްޕޯޓްކުރެވ  ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރެވ  ރާއްޖެއަށް
 ނުވަތަ  ،ވަގުތުގައި ފުރިހަމަކުރަމުންދާ މުޢާމަލާތްތައް  ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ލިޔުންތައް މުދަލަކާގުޅ  އެ ،ނަމަވެސް ފުރިހަމަވުމަށްފަހުގައި  މުޢާމަލާތްތައް  އެ
 .އޯޑިޓްކުރެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

192
  

 އޯޑިޓް  ކްލިއަރެްނސް  ޕޯސްޓް
 

 ކޮމިޝަނަރޖެނެރަލް އެކަމަށްޓަކައި ކުރާނ  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ އޯޑިޓް  ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް
ނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް  އޮފް  .ސެކްޝަނަކުންނެވެ  ކަ
 

193
  

 ފަރާތް  އޯޑިޓްކުރާނެ 

 އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ބ ނުމަްށޓަކައި ގެއޯޑިޓު ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް
 ތިރ ގައި ފަރާތްަތކުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި 
 ހިނދެއްގައި ބ ނުންެވއްޖެ ބަލަން  ކަސްޓަމްސްއިން ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ  ފައިލްކޮށް ތަރުތ ުބން  ބެލ ނެގޮަތށް 

 

 ބެލެހެއްޓުން  ލިޔުން 194 (ހ)

 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް 
 

1.    

 ؛އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް
 

2.    

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގގ
 

3.    

  ؛ބިލް އެއަރވ  ނުވަތަ  ލ ޑިންގ އޮފް ބިލް 
 

4.    

 ؛އިންވޮއިސް ޕްރޮފޯމާ  ހަދާފައިވާ  މުދަލަށް 
 

5.    

 މުދާ ނުވަތަ ލިޔުންތައް  އޯޑަރކުރިގޮތުގެ އާއި ކޮންފަރމ ޝަން  އޯޑަރ
 އެއްބަސްވެފައިވާ ވިއްކުމަށް ނުވަތަ  ގަތުމަށް  މުދާ ،އޯޑަރުތަކާއި ދ  ގަތުމަށް 

 .ލިޔުންތައް
 

6.    

 ސޯލް ނުވަތަ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ސޯލް މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރެވ   ރާއްޖެއަށް
 ޑ ލަރ ނުވަތަ އެކްސްކްލޫސިވް  ނުވަތަ  ކޮންސެޝަނަރ ސޯލް ނުވަތަ އ ޖެންޓް 
ނޑަ ކަމަށް  އެކަމާގުޅ  އެއްބަސްވުންތަކާއި ގުޅ  އެކަމާ ،އަޅާފައިވާނަމަކަ

 .ލިޔުންތައް އެހެނިހެން 

7.    

 ފައިނ ންޝަލް  ނުވަތަ  ބ ންކެއް  ،ދެއްކުމަށް ފައިސާ މުދަލަށް 
 ތިރ ގައި މުޢާމަލާތަކާގުޅ  ކުރެވިފައިވާ މެދުވެރިކޮށް އިންސްޓިޓުޝަނެއް 

8.    
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 ؛ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

 ކްރެޑިޓް ޑޮކިއުމެންޓްރ  ނުވަތަ  (ސ .އެލް) ކްރެޑިޓް އޮފް ލެޓަރ
 ؛(ސ .ޑ )

 

     (ހ)

 ؛(ޑ .ޑ ) ޑްރާފްޓް ޑިމާންޑް
 

     (ށ)

 ؛(ޓ .ޓ  ) ޓްރާންސްފަރ ޓެލެގްރެފިކް
 

     (ނ)

 (މުދަލަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ) ކްރެޑިޓް އޮފް  ލެޓަރ އެކްސްޕޯޓް 
 

     (ރ)

 ؛(ދައްކާނަމަ ޗެކުން ނުވަތަ ފަިއސާއިން ނަގުދު ) ރަސ ދު  ފައިސާގެ
 

     (ބ)

 ؛ރިކޯޑު މުޢާމަލާތުތަކުގެ  ފައިސާގެ ކުރެވ  މެދުވެރިކޮށް  އޮންލައިން 
 

     (ޅ)

 އެކައުންޓްތަކުގެ  ބ ންކް މައްސަލައާގުޅ   ކުރެވ  އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް
 ؛ރިކޯޑުތައް

 

9.    

 މެދުވެރިކޮށް ފުނި ކުން އިންޝުއަރެންސް ،ކޮށްފައިވާނަމަ އިންޝުއަރ މުދާ
 ؛ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި މުޢާމަލާތަކާގުޅ  ކުރެވިފައިވާ

 

10.    

 ؛ޕޮލިސ  އިންޝުއަރެންސް
 

     (ހ)

 ؛ލިޔުން އަންގައިދ  ޕްރ މިއަމް  އިންޝުއަރެންސް
 

     (ށ)

 ؛ރަސ ދު ފައިސާގެ ނުވަތަ  ލިޔުން ދެއްކި ފައިސާ އިންޝުއަރެންސް
 

     (ނ)

 ؛ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް ންޝުއަރެންސްއި
 

     (ރ)

 ؛ލިޔުން ސާރވ ކުރި  ،ކުރާނަމަ ސަރވ   ތަކެތި  ނުވަތަ  މުދާ
 

     (ބ)

 ؛ހުއްދަ ކުރުމުގެ  އެކްސްޕޯޓް  އަދި އިމްޕޯޓް
 

11.    

 ސަރުކާރުގެ  ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް  ނުަވތަ އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއިން
 ؛ލިޔުންތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ކު ފަރާތްތަކާއެ ކަމާބެހ  

 

12.    

    .13 ކަސްޓަމްސްގެ ،އ ޖެންޓުންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ  ،ފަރާތްތަކާއި އުފުލައިދ   މުދާ



119 
 

 މުޢާމަލާތު  ފަރާތްތަކާމެދު  އެހެންވެސް ގުޅ  މުޢާމަލާތަކާ އެ  ،މެދުވެރިންނާއި
 .ލިޔުންތައް ކުރެވިފައިވާ

 
 ވެވިފައިވާ ގަތުމަށް  ،ވިއްކުމަށާއި މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް

 .އެއްބަސްވުންތައް
 

14.    

 .އެއްބަސްވުންތައް  ވެވިފައިވާ ގަތުމަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް
 

15.    

 ޢިނާޔަތް ޚާއްޞަ  ބ ރުޤައުމުތަކުން  މުދަލަށް  ކުރެވ  އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން
 ؛ލިޔުންތައް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ބ ުނންވާ  ހޯދުމަށް 

 

16.    

 (ޕ .އެސް.ޖ ) ޕްރިފަރެންސަސް  އޮފް ސިސްޓަމް  ޖެނެރަލައިޒްޑް
 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     (ހ)

 (ސަޕްޓާ) އެގްރ މެންޓް  ޓްރ ޑިންގ ޕްރިފަރެންޝަލް ސާރކް 
 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     (ށ)

 ؛ސެޓްފިކެޓް (ސަފްޓާ) އ ރިއާ ޓްރ ޑް ފްރ  އ ޝިއަން ސައުތު
 

     (ނ)

 ބައި  ގްރާންޓެޑް ޕްރޮގްރާމް  ޓެރިފް ރިފަރެންޝަލް ޕް ސްޕެޝަލް ދި
 ؛(ސ އޯ ޗައިނާ) ޗައިނާ
 

     (ރ)

 ފޮރ ކޮންސައިންމެންޓް  އެންޑް އޮރިޖިން އޮފް ސެޓްފިކެޓް
 ؛(އޯ.ސ ) އެކްސްޕޯޓް 

 

     (ބ)

 އޮފް ކޮންޒަވ ޝަން  ދަ ފޮރ ކޮންވެންޝަން  އިންޓަރނ ޝަނަލް 
 ؛ކިއުމެންޓްޑޮ (ޓ .އ .ސ .ސ .އައި) ޓޫނާސް އެޓްލާންޓިކް 

 

     (ޅ)

 ؛(ޕ .ޓ .އެފް.ޑ ) ޕްރިފަރެންސް  ޓެރިފް ފްރ  ޑިއުޓ 
 

     (ކ)

 ހެލްތު  ދޫކުރާ އޮތޯރިޓ އިން  ޑްރަގް އެންޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސް
 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     (އ)

 ކެޗް  ދޫކުރާ އެގްރިކަލްޗަރުން އެންޑް ފިޝަރ ޒް އޮފް މިނިސްޓްރ 
 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     (ވ)

    .17 ޗެކްކުރުމަށް ދިމާވ ތޯ  ލިޔުންތަކާ މުދަލުގެ އެ މުދަލާއި ރެވ ކު އެކްސްޕޯޓް 
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 ؛ލިޔުންތައް ބ ނުންވާ 
 

 އައިޑެންޓިފިކ ޝަން  މުދަލުގެ ފޮނުވާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން ގެންނަގޮަތށް  އަނބުރާ 
 ލިޔުންތައް އަންގައިދ 

 

18.    

 މުދާ ޝޮޕްތަކަށް ޑިއުޓ ފްރ  ،އިންވެންޓްރ އާއި ޝޮޕްތަކުގެ ފްރ  ޑިއުޓ 
 ؛ލިޔުންތައް ގުޅ  މުދަލާ ހަލާުކވާ ވިއްކުމާއި  މުދާ ވެއްދުމާއި

 

19.    

 ،އިންވެންޓްރ އާއި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކާއި  ކަސްޓަމްސްގެ
 ގުޅ   މުދަލާ ހަލާކުވާ  ވިއްކުމާއި މުދާ ވެއްދުމާއި މުދާ ތަންތަނަށް  އެފަދަ

 ؛ލިޔުންތައް
 

20.    

 ގުޅ ގޮތުން މުދަލާ  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން މުދަލާއި ޓްކުރާއިމްޕޯ ރާއްޖެއަށް
 އެފަރާތާ ކަސްޓަމްސްއާއި ،ލިޔުމާއި އެންމެހައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ؛ލިޔުންތައް އެންމެަހއި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ  ދެމެދު
 

21.    

 ފޯމެޓްގައި ނިކްއިލެކްޓްރޯ ތެރ ގައި ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  މި
 .ހިމެނ ނެއެވެ ބުކްސް އެކައުންޓިންގ ހުންނަލިޔުްނތަާކއި ރައްކާކުރެވިފައި 

 

   (ށ)

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި  އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް
 ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މާއްދާގައި  ވަނަ 196 ގަވާއިދުގެ މި  ފަރާތްތަކުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި މި ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ބަލަހައްޓަންޖެހ   ތައްލިޔުން
 ގެނެސްގެން އުނިއިތުެރއް އެއްވެސް  ނުވަތަ  ގެއްލުންދ  ލިޔުމަކަށް އެއްވެސް 
 .ނުވާނެއެވެ 

 

   (ނ)

 މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ލިޔުމެއް އެއްވެސް ބަލަހަްއޓަންޖެހ   ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި
ނޑައަޅާ  ފަރާތްތަކުން  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި  އިމްޕޯޓްކުރާ  ކަ

 އަދާކުރަންޖެހ   ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،ހުރުމަކ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ފަރާތެއްގެ އެހެން
 .ކަމެއްނޫނެވެ ބަރ އަވެވ ނެ  އެފަރާތް ޒިންމާއިން

 

   (ރ)

 ބ ނުންކުރާ  ރައްކާކުރަން އްލިޔުންތަ ބަލަަހއްޓަންޖެހ   ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި
ރޑްވެއަރ ނުވަތަ  ސޮފްޓްވެއަރއެއް  ،ވ ނަމަވެސް ބަދަލުވ ކަމުގައި އެއް ހާ
 ކަސްޓަމްސްއިން ނުގެނެސް  އުނިއިތުރެއް އަދި ގެއްލުމެއް އެއްވެސް  އެލިޔުންތަކަށް 
 .ޒިންމާއެކެވެ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ބެލެހެއްޓުމަކ  ގޮތަށް  ދެއްކ ނެ އެދިއްޖެނަމަ

   (ބ)

 ޝަރުޠުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ބެހެއްޓ ނ   ފޯމެެޓއްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ލިޔުންތައް
 .ފުރިހަމަވާނަމައެވެ

195
  

 ފޯމެޓުގައި  އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ބެހެއްޓުން  ލިޔުންތައް 



121 
 

 

   (ހ) ؛ހުރުން ޕްރިންޓްކުރެވުން ކަރުދާހަށް އެލިޔުންތައް ހިނދެއްގައި ކޮންމެ ބ ނުންވެއްޖެ 

 ؛ހުރުން ބެލ ނެޮގތަށް  ހޯދައި ފަސ ހައިން ލިޔުންތައް  ބ ުނންވާ  ން ހޯދަ
 

   (ށ)

 ،ބަދަލުކުރާއިރު ފޯމަކަށް ނޫން އިލެކްޓްރޯނިކް  ފޯމަކުން އިލެކްޓްރޯނިކް  ލިޔުންތައް
 ؛ހުރުން ބަދަލުާނންނަގޮަތށް  އަސްލަށް  ލިޔުންތަކުގެ  އެބަދަލުކުރެވ 

 

   (ނ)

 އެހެން  ފިޔަވައި  ފަރާތްަތއް ލިބިފައިވާ  ހުއްދަ ގެފަރާތު ބަލަހައްަޓންޖެހ   ލިޔުންތައް
 .ނުގެނެވުން  ބަދަލެއް  އަދި ނުކުރެވުން އެކްސެސް  އެލިޔުންތަކަށް ،ފަރާތްތަކަށް

 

   (ރ)

 ކޮންމެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން އަދި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް
 ގޮތުން  މުދަލާބެހ   ސްޕޯޓްކުރާ އެކް ނުވަތަ  އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކުން  އެ ފަރާތަކުންވެސް

 މުދަލެއް އެ  ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 194 ގަވާއިދުގެ މި
 ދުވަހުގެ  އަހަރު (އެކެއް) 1 ފެށިގެން  ތާރ ޚަކުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ  އިމްޕޯޓްކުރާ
 .ބަހައްަޓންވާނެއެވެ  މުއްދަތަށް 

 

 ވެރިަފރާތުން  މުދަުލގެ  .196 (ހ)
 ޖެހ   ބަލަހައްޓަން  އް ލިޔުންތަ
 މުްއދަތު 

 ބެހ ގޮތުން  މުދަލާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް
 (ހ) މާއްދާގެ މި ،އުފުލިފައިވާނަމަ މައްސލައެއް  ނުވަތަ ހިނގަމުންާދނަމަ  ތަޙުޤ ޤެއް

 އެކަމެއް ،ސްއިތުރުވ ނަމަވެ އަހަރަށްވުރެ (އެކެއް) 1 މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި
  .ބަހައްޓަންާވނެއެވެ  ލިޔުންތައް މުދަލަކާެބހ  އެ ނިމެންދެން  މުޅިން
 

   (ށ)

 ނުވަތަ  ފަރާތް  އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ކުރުމުގައި އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް
 ތަނަކަށްގޮސް  ބަހަްއޓާފައިހުރި ލިޔުން ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދާ ރާއްޖެއިން
 އެކްސްޕޯޓްކުރިތާ  ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރިތާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް  އެ ،މައޯޑިޓްކުރާނަ
 އިމްޕޯޓްކުރި  ރާއްޖެއަށް މުދާ  އެ ތެރ ގައި އަހަރުދުވަހުގެ (އެކެއް) 1 މ ލާދ  ގިނަވެގެން 

 .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރި  ރާއްޖެއިން ނުވަތަ 
 

197.
  

 އޯޑިޓް  އަރެްނސް ކްލި ޕޯސްޓް
 ކަސްޓަމްްސއިން  ކުރުމަށް 
 މުއްަދތު  ޖެހ   އަްނގަން 

 ނުވަތަ  ލިޔުމެއް ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 194 ގަވާއިދުގެ މި
 ،ޝަރުޠަކާނުލައި އެއްވެސް  ހިނދެއްގައި ބ ނުންވެއްޖެ  ބަލަން  ކަސްޓަމްސްއިން  ލިޔުންތަކެއް
 ފަރާތްތަކުން  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއިން  ފަރާތްތަކުންނާއި  މްޕޯޓްކުރާ އި މުދާ ރާއްޖެއަށް
 އެލިޔުންތައް  އަދި .ހާމަކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ނުވަތަ އެލިޔުމެއް

 ޢަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާަތކުން އެ ގޮތުން  ފޯރުވުމުގެ ނުޫފޒު ފޯރުވައި ބާރު ނުދެއްކުމަށް 
 .ނުވާނެއެވެ  ކޮށްގެން 

 

 ހާމަކުރުން  ލިޔުންތައް  .198

ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން  ބެލުމާއި ލިޔުން .199 (ހ) މާއްދާގައި ވަނަ  194 ގަވާއިދުގެ މި ، ދަށުން އުސޫލެއްގެ ކަ
 ސުވާލުކުުރން 
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 އެލިޔުންތައް ގޮސް ތަނަކަށް  ބެހެއްޓިފައިވާ  ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 .ބެލ ނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 
 ބެހެއްޓިފައިވާ  ލިޔުންަތއް ،ހާލަތެއްގައި ބަލަންބ ުނންވެއްޖެ ލިޔުންތައް  މުދަލާބެހ  
 ލިޔުމަކުން ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ  (ސާޅ ސްއަށް) 48 މަދުވެގެން ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތަނަށް 
 .އަްނގަންވާނެއެވެ  ވެރިފަރާތަށް  މުދަލުގެ އެކަން
 

   (ށ)

 ބެހެއްޓިފައިވާ  ލިޔުންތައް ން ގޮތުގެމަތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި
 އ ނާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ބަލަންވާނ  އެލިޔުންތައް ގޮސް  ތަނަކަށް 

ނޑައަޅާ   .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ކަ
 

   (ނ)

 ކޮމިޝަނަރ ދާންވާނ  ކަސްޓަމްސްއިން  ކުރުމަށްޓަކައި އޯޑިޓު ދަށުން މާއްދާގެ މި
ނޑައަޅާ އ ނާ ުނވަތަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް  ،ސޮއިކޮށްފައިވާ މ ހަކު  ކަ

 .އެކ ގައެވެ އަމުރަކާ  ބެލުުމގެ ލިޔުން އޯޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި
 

   (ރ)

 ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ތަނެއްގެ  އެ ،ފެށުމުގެކުރިން ބަލަން  ލިޔުންތައް  އޯޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި
 ލުމުގެބެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއިން  ،ހުންނަމ ހަކަށް  ހަވާލުވެ  އެތަނަކާ
 .ދ ންވާނެއެވެ ކޮޕ އެއް  އަމުރުގެ

 

   (ބ)

 ތަކެއްޗާއި  ފަރާތުގެ ވެރި މުދަލުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އޯޑިޓްގެ ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް
 މަސައްކަތް  ގޮތަށް  ނުލިބ ނެ  ގެއްލުން ތަކެއްޗަށް އެ ،ރައްކާތެރިވެ ތަންތަަނށް 

 .ކުރަންވާނެއެވެ
 

   (ޅ)

 ވެރިފަރާތް ،ބެލުމަށްފަހު ލިޔުންތައް މުދަލާބެހ   ،ރުމަށްއޯޑިޓްކު ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް
 މުދަލުގެ ،އޮޅުންފިލުވުަމށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު  ސާފުކުރަންޖެހ   އިތުރަށް ،މެދުވެރިކޮށް
 ބެހެއްޓިފައިވާ  ލިޔުންަތއް އަދި .ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތް
 ވެރިފަރާތާ މުދަލުގެ ވަގުތުގައިވެސް މުންދާކުރަ އޯޑިޓް އޮފ ހެއްގައި ނުވަތަ  ތަނުގައި 

 .ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ
 

   (ކ)

 އެހ ތެރިކަމާއި ބ ނުްނވާ ކަސްޓަމްސްއަށް  ކުރުމުގައި އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް
 ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅ ގޮތުން ލިޔުންތަކާ އަދި އެއްބާރުލުން 
 އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއިން ތަކުންނާއި ފަރާތް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 އެންމެހައި ކުރާ  މުޢާމަލާތްތައް  ގުޅ   މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ފަރާތްތަކުންނާއި 
 .ވާންވާނެއެވެ ޖަވާބުާދރ  ފުރިހަމައަށް ފަރާތްތަކުން 

 

   (އ)
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 ގަ ފާހަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ހުރި މައްސަލަ ލިޔުންތަކުގައި، ކުރުމުގައި އޯޑިޓް
 .އަތުލެވ ނެއެވެ  އޮރިޖިނަލް އެލިޔުންތަކުގެ ،ކުރެވިއްޖެނަމަ

 

 އޯޑިޓްކުުރމުަގއި، .200 (ހ)
 މަްއސަލަ  ލިޔުންތަކުގައި 

 ފާހަގަކުެރވުން  ހުރިކަން 

 ކަސްޓަމްސްއިން ،އަތުލުމަށްފަހު ލިޔުން އޮރިޖިނަލް ދަށުން  ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި
 .ދ ންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ޕ އެއް ކޮ އެއްގޮތްކަމުގެ އަސްލާ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ

 އޮރިޖިނަލް ިނމުމުން މައްސަލަ ނުވަތަ ފުރިހަމަވުމުން ބ ނުން  ހިފެހެއްޓ  ލިޔުން އަދި
 .ދ ްނވާނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް  މުދަލުގެ ލިޔުން

   (ށ)

 ނު ހިފެހެއްޓު އެ ،ހިފެހެއްޓިއްޖެަނމަ ލިޔުމެއް  އެއްވެސް ކުރުމަށްފަހު އޯޑިޓް  ލިޔުންތައް
 ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ލިޔުމެއް އެނގ ނެ  ތަފުސ ލު  ލިޔުމުގެ

 .ދ ންވާނެއެވެ 
 

   (ނ)

 ނުވަތަ  ފަރާތެއް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އޯޑިޓަކުން  ކުރާ  ކަސްޓަމްސްއިން
 ފައިސާއަކާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތެއް އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއިން

 އިތުރަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން  އެ ،ފާހަގަވެ މައްސަލައެއް އުނިއިތުރުގެ ގެންގުޅި
 30 ފެށިގެން  ތާރ ޚުން ފާހަގަކުރެވުނު  މައްސަލައެއް އެ ،ދައްކަންޖެހ ނަމަ ފައިސާއެއް

 އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް  މުދަލުގެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ  (ތިރ ސް)
 .އަންގަންވާނެއެވެ 

 

 އުނިއިުތރު  އޯޑިޓްކުުރމުަގއި  .201 (ހ)
 ފާހަގަކުެރވުން 

 ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން  ފާހަގަވެގެން ދައްކަންޖެހ ކަން  ފައިސާއެއް  ކަސްޓަމްސްއަށް

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް) 30 ފެށިގެން  ާތރ ޚުން އަންގާ ވެރިފަރާތަށް  މުދަލުގެ
 .ނިންމަންވާނެއެވެ  ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން  މުދަލުގެ

 

   (ށ)

 ނުވަތަ  ފަރާތެއް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އޯޑިޓަކުން  ކުރާ  ކަސްޓަމްސްއިން
 ކާފައިސާއަ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތެއް އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއިން
 ފައިސާއެއް ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ،ފާހަގަވެ މައްސަލައެއް އުނިއިތުރުގެ ގުޅިގެން

 ބާބުގައި   ދެވަނަ ބައިގެ  ވަނަ  7 ގަވާއިދުގެ މި ،ރިފަންޑުކުރަންޖެހ ނަމަ
 .ރިފަންޑުކުރެވ ނެއެވެ ފައިސާ އެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ނ)

 ،ލިޔުންތަކާއި ަބލާ ކަސްޓަމްސްއިން ،އޯޑިޓްކުރުމުގައި ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް
 ކަސްޓަމްސްއިން މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކުގެ  ނަގާ ބ ނުމަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 .ނުވާނެއެވެ  ހާމަކޮށްގެން  ނުވަތަ  ދ ގެން އެހެންފަރާތަކަށް 

 

 ހިފެހެއްޓުން  ސިްއރު  .202 (ހ)

 މި މަކުރުމަކުންހާ މުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ  މަޢުލޫާމތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 .ނުބެލެވ ނެއެވެ  ކަމަކަށް ޚިލާފުވި އާއި (ހ) މާއްދާގެ

 

   (ށ)

    .1 ؛މަޢުލޫާމތު ލިބެންހުންނަ  ޢާންމުކޮށް 
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 ދ ފައިވާ ލިޔުމުން ވެރިފަރާތުން  އ ގެ ުހއްދަ ހާމަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތެއް އެ

 ؛މަޢުލޫމާތު
 

2.    

 ހާމަކުރެވ  ގުޅ ގޮތުން ކާމައްސަލައަ އެ  ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 ؛މަޢުލޫމާތު

 

3.    

 މައްސަލައެއް އެ ކުރެވިގެން ތުހުމަތު  ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 ؛މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވ  މެދުގައި ދާއިރާތަކުގެ ކަމާބެހ  ކުރުމުގައި ތަޙުޤ ޤު

 

4.    

 ؛މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވ  ޝަރ ޢަތެއްގައި  މަދަނ  ހިންގ   ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ
 

5.    

 އެއްބަސްވުމެއްގެ  ވެވިފައިވާ ދެމެދު ޤައުމަކާ އެހެން  ސަރުކާރާއި  ދިވެހި
 ތަޙްޤ ޤަށްޓަކައި  ކުށެއްގެ އެފަދަ ނުވަތަ ހުއްޓުވުަމށް ކުށެއް ޖިނާއ  ދަށުން 

 ؛މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވ 
 

6.    

 ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި ސަރުކާރުގެ  ނ ނގ ގޮތަށް  ފަރާތް ނިސްބަތްވާ  މަޢުލޫމާތު 
 .މަޢުލޫމާތު  ހާމަކުރާ ހިމެނުމަށް 

 

7.    

 ހިތްހަމަނުޖެހ   ވެރިފަރާތުން  މުދަލުގެ  ގުޅ ގޮތުން އޯޑިޓާ ކްލިއަރެންސް  ޕޯސްޓް
 އެފަރާތަކަށް  ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުގެ މިނިސްޓަރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ 
 

203.
  

 ން ހުށަހެޅު މަްއސަލަ

 ފާހަގަ  ކަމެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކުރުމުގައި އޯޑިޓް  ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް
 އެ ،ކުރެވިއްޖެނަމަ ތުހުމަތު  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ  ކުރެވިއްޖެނަމަ
 ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހ   ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްަޓކައި މައްސަލައެއް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 

 ޚިލާފު ަގވާިއދާ  ޤާނޫާނއި  .204 (ހ)
 ކުރެވުން  ފާހަގަ  މަްއސަލަެއއް 

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި  އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް
 މި ފަރާތްތަކުން  ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް  ގުޅ   މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ފަރާތްތަކުންނާއި 

 މުދަލާ އިތުރަށް ލިޔުންތަުކގެ ބަލަހައްޓަންޖެހ   ން ދަށު މާއްދާގެ ވަނަ 194 ގަވާއިދުގެ
 30 ފެށިގެން  ދުވަހުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން  ހުށަހެޅުމަށް  ލިޔުމެއް އެހެން  ގުޅ 
 ހުށަހެޅުމާމެދު ނުަވތަ ހުށަނާޅައިފިނަމަ  އެލިޔުމެއް ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް)

 ކަސްޓަމްސްގެ  ،ޓަކައިކުރުމަށް ތަޙްޤ ޤް މައްސަލައެއް އެ ކުރާނަމަ އިޢުތިރާޟު
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ސެކްޝަނަށް  ކަމާބެހ  

 

   (ށ)



125 
 

 
 

 
 

 
 

 ބައި  ނުަވވަނަ 
 

 އ ޖެންުޓން 
 

 ބާބު  އެްއވަނަ 

 މެދުވެރިން  ކަސްޓަމްސްގެ 
 

 
 ކުލިއަރ ކަސްޓަމްސްއިން  މުދާ އެކްސްޕޯޓް  އިމްޕޯޓް ،މެދުވެރިންނަކ  ކަސްޓަމްސްގެ
 ގޮތުގެ  އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަންތައްތައް  ހައިއެންމެ ކުރަންޖެހ  ކުރުމަށްޓަކައި

 ކަސްޓަމްސްގެ  ތަމްސ ލުކުރުމަށްޓަކައި ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ ކުރުމުގައި މަތިން 
. ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި ،ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ

ރ  ކޮށްދެވ ނ ، ވިޔަފާރި މިގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަ
  .ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ

 

.205 (ހ)
  

 މެދުެވރިން  ކަސްޓަމްްސގެ 

 ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި
 ލައިސަންސް މެދުވެރިްނގެ ސްޓަމްސްގެ ކަ ،ފަރާތްތަކަށް ކުރެވ  ރަޖިސްޓަރ 

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ
 

   (ށ)

ރަޖިސްޓްރ ކުރެވ  ވިޔަފާރިތައް ތަމްސ ލުކުރާ  ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
ފަރާތްތަކަކ ، ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ހިންގާ ތަމްރ ނު ކޯހުން ފާސްެވ 

 .ވެސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަަކށް ވާންވާނެއެ
  

   (ނ)

 މަސައްކަތްކުރާ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ  ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 .ވާންވާެނއެވެ ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތިރ ގައި މ ހުންގައި

 

206.
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ވަންނަން  ސަަރޙަްއދުތަކަށް 

 މ ހުްނގެ  ބ ނުްނވާ 
 ޝަރުޠުތައް 

 މަޢުލޫމާތު  ގުޅ  މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް  ފަރާތުން  ދުވެރިންގެ މެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ކްލިއަރ މުދާ ކުރުމަށާއި މުޢާމަލާތް ގުޅ  ލިޔުންތަކާ ،ދިނުމަށާއި ކަސްޓަމްސްއަށް

  (ހ)
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ނޑައަޅާ ކުރުމަށް  ކޯހުން  ތަމްރ ނު  ހިްނގާ މެދުވެރިންނަށް  ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތަކ  ކަ
 ؛ކަށްވުންަފރާތަ ލިބިފައިވާ  ސެޓްފިކެޓް ފާސްވެ

 
 ޝަރ ޢަތަށް މައްސަލައެއް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  އެތަކެތ ގެ  ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި 

ނޑައެޅުނު ޙުކުމުން އެ  ނުވަތަ  ،ނިމުނުތާ ތަންފ ޒްކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ  ކަ
 .ވެފައިވުން އަހަރު( ތިނެއް)03  މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު

   (ށ)

 މައްސަލައެއް  ޖ ނާއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ
 ޙުކުމެއް  މުއްދަތެއްގެ ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ ބާރަ ސާބިތުވެ  ޝަރ ޢަތަށް 

ނޑައެޅުނު ޙުކުމުން އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފ ޒުކޮށް ޙުކުމް އެ  ،ކޮށްފައިވާނަމަ  ކަ
 .އިވުންވެފަ އަހަރު (އެކެއް)  01މަޢާފުކުރެވުނުތާ  އަދަބު
 

   (ނ)

 ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން  މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 މިގޮތުން . ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ކަސްޓަމްސްއިން މ ހުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ
 ،އަގަކާނުލައި ފަރާތަކަށް ކުރެވ  ރަޖިސްޓަރ   ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް)  05އަހަރަކު
 

.207 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ަވދެނިކުެމވާ  ސަަރޙަްއދުތަކަށް 

 ފާސް  ދޫކުެރވ   މ ހުންނަށް 

 ގެއްލިގެން  ،ފާހާއި ހަދާ އިތުރަށް އަދަދަށްވުރެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި
 ފ  ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ފާހަށް ހަދާ ހަލާކުވެގެން  ނުވަތަ 

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ށ)

 .މިވަނ އެވެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރ ގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މެދުވެރިންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
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 މެދުެވރިްނގެ  ކަސްޓަމްްސގެ 
 ޒިްނމާ  މަްސއޫލިއްޔަާތއި 

 ކުރަންޖެހ  ،ަޓކައިކުރުމަށް ކުލިއަރ ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ،އިމްޕޯޓް
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކަންތައްތައް  އެންމެހައި
 .ކުރުން
 

  (ހ)

 ،ހުށަހެޅުމުގެކުރިން ލިޔުންތައް  ކަސްޓަމްސްއަށް  ގުޅ ގޮތުން  މުދަލާ  އެކްސްޕޯޓް  އިމްޕޯޓް
 .ކަށަވަރުކުރުން ލިޔުންތޯ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު  އަދި ޞައްޙަ އެލިޔުންތަކަކ 

 

   (ށ)

 ލިޔުންތަކާ ދިނުމަށާއި  ކަސްޓަމްސްއަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅ  މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް
 ކޯހުން  ތަމްރ ނު ހިްނގާ މެދުވެރިންނަށް  ކަސްޓަމްސްގެ ،ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތް ގުޅ 

 .ނުފޮނުވުން  ވައްޒަފަކުމު އެހެން  ފިޔަވައި  މުވައްޒަފަކު ލިބިފައިވާ  ސެޓްފިކެޓް ފާސްވެ
 

   (ނ)

 އެފަދަ އައުމާއި އަންނަ ހުށަހަޅަން  ލިޔުމެއް ހުށަަހޅަންޖެހ  ކަސްޓަމްސްއަށް ހަމައެކަނި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި އައުން އަންނަ ބަލައި  ލިޔުމެއް

 .ނުހިމެނެއެވެ ތެރެއަކު މުޢާމަލާތްތަކުގެ 
  

   (ރ)
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 ނުވަތަ  ހިންގާކަން  ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ނޫނާއި ޤާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ
 އެކަން އަވަހަކަށް  ވ އެންމެ އެނގިއްޖެނަމަ  އުޅ ކަން ހިންގަން  ނުވަތަ  ހިންގައިފިކަން 
 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ބ)

 ގުޅ ގޮތުން މުދަލަކާ އެ ،ފަހުން ދޫކުރެވ   މުދާ ނުވަތަ ތެރ ގައި ކްލިއަރކުރުމުގެ  މުދާ
 މަޢުލޫމާތަކުން  ދ ފަިއވާ ނުވަތަ  ލިޔުންތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މެދުވެރިން ގެކަސްޓަމްސް
 ފައިސާއެއް އިތުރަށް މުދަލަށް އެ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ފާހަގަކުރެވ 

 .ދެއްކުން ފައިސާއެއް އެ ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ
 

   (ޅ)

 ލިޔުންތައް ގޮތުެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 218 ގަވާއިދުގެ މި
 އެލިޔުންތައް  ހާލަތެއްގައި އެދިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއިން އަދި ބެލެހެއްޓުމާއި  ފައިލްކޮށް 

 .ެބހެއްޓުން  ފެންނާނެހެން  ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ކ)

 މުވައްޒަފުންގެ ކުންުފނ ގެ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޮުތގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ލާތްކުރުމަށް މުޢާމަ ކަސްޓަމްސްއާއެކު  ތެރެއިން
 ފާސް މ ހެއްގެ އެ ނުވަތަ  ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ،ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން  މ ހަކު

 3  ފެށިގެން ދުވަުހން އެކަމެއްހިނގާ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ
 ؛ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް)

 

   (އ)

 ތިރ ގައި ،ގެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 7 ފެށިގެން  ދުވަހުން ބަދަލުވި މަޢުލޫމާތު  އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .ދ ންާވނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)
 

209.
  

 މެދުެވރިްނގެ  ކަސްޓަމްްސގެ 
 ބަދަލުުވން  މަޢުލޫމާތު 

 

 ވިޔަފާރ ގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވުން؛
 

   (ހ)

 .ބަދަލުވުން  ނަން  ވިޔަފާރ ގެ
 

   (ށ)

 .ބަދަލުވުން  އެޑްރެސް  ވިޔަފާރި ހިނގަމުންދާ
 

   (ނ)

 .މަނާކަމެކެވެ  ކ ކުރުމަ ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ،މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ
 

210.
  

 ކަންތައްތައް  މަނާ  ކުރުން 
 

 ލިޔުންތަކާއި  އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ  ޚިދުމަތްހޯދާ  މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 އެފަދަ ނެތި ހުއްދަ ވެރިފަރާތުގެ  މުދަލުގެ  ،ރައްކާތެރިނުވުމާއި މަޢުލޫމާތުތަކަށް 
 ކަސްޓަމްސްއަށް  ތެރ ގައި މ ގެ .ންހާމަކުރު ަފރާތަކަށް އެހެން  މަޢުލޫމާތު  ލިޔުންތަކާއި
 .ނުހިމެނެއެވެ  ދިނުމެއް މަޢުލޫމާތު  ލިޔުންތަކާއި

 

   (ހ)

ނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު     (ށ) ނުވަތަ  ލިޔުމެއް އެއްވެސް ކަ
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 ޢަމަލެއް އެއްވެސް  ގޮތަށް  މަގުފަހިވާނެ  ކަމަކަށް އެފަދަ އަދި ،ހާމަކުރުމާއި މަޢުލޫމާތެއް 
 .ންކުރު
 

 ލިޔުމެއް ބަލަހަްއޓަންޖެހ   ރައްކާކޮށް ގުޅިގެން މުޢާމަލާތަކާ ކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއާއެކު 
 ނުދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެލިޔުން އެދުމުން ބަލަްނބ ނުންވެެގން ކަސްޓަމްސްއިން

 ނުވަތަ ނެތިކޮށްލުން  ބައެއް  ލިޔުމެއްގެ އެފަދަ ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެފަދަ ،ފޮރުވުމާއި
 .ލާކުކޮށްލުން ހަ
 

   (ނ)

ނޑައެޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވ  ކަސްޓަމްސާއެކު   މަސައްކަތް އޮޅުވާލަން  ކަ
 ލަފާ  ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ  ގޮތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ  ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ  ކުރުން
 .ދިނުން 
 

   (ރ)

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ދާމު ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  ަފރާތްތައް އިމްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއަށް
ނުވަތަ  ފޯރާފަދަ އަސަރެއް ނ ދެވ   ގުޅުމަށް އޮންނަ  ދެމެދު  ކަސްޓަމްސްއާ  ފަރާތްތަކާއި

 އޮފިސަރުންނާއި މުއައްސަސާގެ އިޙްތިރާމް ގެއްލ ފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން؛ 
 

   (ބ)

 ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ މުޢާމަލާތް  ކަސްޓަމްސްއާއެކު  ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 ކަސްޓަމްސްއިން ނުވަތަ  ކަސްޓަމްސްއިން  ހިްނގާނ  ރާވައި  ތަމްރ ންތައް  ދެވ 

ނޑައަޅާ   .ފަރާތަކުންނެވެ  ކަ
 

.211 (ހ)
  

 އިމްތިާޙން  ތަމްރ ާނއި 
 

 މުޢާމަލާތްކުރުމަށް  ކަސްޓަމްސްއާއެކު  ފަރާތުން  މެދުވެރިންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
ނޑައަޅާފައިވާ   މަސައްކަތްކުރާ  އްދުތަކުގައިސަރަޙަ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި  ކަ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންަތއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  މ ހުން 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 

.212 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ވަންނަން  ސަަރޙަްއދުތަކަށް 

 ރަިޖސްޓަރ   މ ހުން  ބ ނުްނވާ 
 ކުރުން 

 ކަސްޓަމްސްގެ، ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި 21 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ފޯމު ހުއްދައަށްއެދ  ވަދެނުކުމެވުމުގެ  ސަރަޙައްދުތަކަށް

 

1. 
 

   

 ؛ލިޔުން ކަމުގެ ވަޒ ފާދިން އެމުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނިން 
 

2. 
 

   

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 206 ގަވާއިދުގެ މި
 ކަމާބެހ   ސަރުކާރުގެ  ،އެނގ ނެ އެމ ހެއްގައިފުރިހަމަވާކަން ޝަރުޠުތައް 
 ؛ލިޔުން ފަރާތުގެ

 

3. 
 

   

 (ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ  ފޮޓޯ) ފޮޓޯ  2 ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ 
 

4.    

    .5 މ ހެއްގެ އެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމްބަސ ން އެޤައުމެއްގެ ،ބިދ ސ އެއްނަމަ
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 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް  ނުވަތަ  ރިކޯޑު ކުށުގެ
 

 ވަދެނިކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ  ތުންފަރާ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ  206 ގަވާއިދުގެ މި މ ހަކ  ހުށަހަޅާ އެދި ހުއްދައަށް

 ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ،މ ހަކަށްާވނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް 
 ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި މ ހަކު އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ  (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން 
 ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި އެމ ހަކ  އަދި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް

 7 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ،މ ހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަނުވާ 
 އެކަން ރާތަށް ފަ ހުށަހެޅި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  ތެރ ގައި ދުވަހުގެ  (ހަތެއް)

 .އަންގަންވާނެއެވެ 
  

   (ށ)

 ވަންނަން  ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ރަޖިސްޓަރ  ،ދޫކުރެވ ނ  ފާސް  ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި މ ހުން ބ ނުންވާ 
 ކާޑު އަންގައިދ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ހަމަނުވާ މުއްދަތު މ ހާގެ  ކޮށްދެވ 

 ވާރކް ހަމަނުވާ  މުއްދަތު ،މ ހެއްގެ އެ ިބދ ސ އެއްނަމަ އެމ ހަކ  އަދި . ގެނައުމުންނެވެ
 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ  އަސްލު ޕާމިޓުގެ

 

   (ނ)

 ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން  މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ކަސްޓަމްސްއިން ،އުޅ އިރު  ރަޙައްދުތަކުގައި ސަ ކަސްޓަމްސްގެ މ ހުން މަސައްކަތްކުރާ
 .ހުންނަންާވނެއެވެ  ހަރުކޮށްފައި ފެންނަގޮތަށް  ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ

 

   (ރ)

 ތާރ ޚުން ދޫކުރި ލައިސަންސް މުއްދަތަކ  ގެ ލައިސަންސް  މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 .ދުވަހެވެ އަހަރު (އެކެއް) 1 މ ލާދ  ފެށިގެން 

 

213.
  

 މުްއދަތު  ލައިސަްނސްގެ 
 

 ލައިސަންސް ކުރިން ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ޚިދުމަތުގެ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ހުށަހަޅަިއފިނަމަ އެދި އައުކޮށްދިނުމަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއިން  ފެންވަރުބެލުމަށް   ޕޮއިންޓަށްވުރެމަތިން  50 އުސޫލުން ކަ

 .ކޮށްދެވ ނެއެވެ  އައު ލައިސަންސް އެފަރާތެއްގެ ،ނަމަލިބިފައިވާ
 

.214 (ހ)
  

 ައއުކޮށްދިުނން  ލައިސަްނސް 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ކޮށްދެވ ނ  އައު ލައިސަންސް
 .ދެއްކުމުންނެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރ ފ 

 

   (ށ)

   (ނ)  ޚިދުމަތް ދ  ކަސްޓަމްސްއިން ތަކަށް އެފަރާ، ހަމަވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ
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ނޑާލެވ ނެއެވެ ވަގުތ ގޮތުން   ލައިސަންސް ދެވ ނ  އަލުން  ޚިދުމަތް އެ އަދި .މެދުކަ
 .އާކުރުމުންނެވެ

   

 ހާލަތްތައް  ބާޠިުލކުރެވ ނެ ލައިސަންސް  ދޫކުރެވިފައިވާ މެދުވެރިންނަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 .މިވަނ އެވެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރ ގައި

 

.215 (ހ)
  

 ބާޠިލުކުުރމާއި  ލައިސަްނސް 
 ހިފެހެއްޓުން 

 

 ،ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ؛އެދުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް  ލައިސަންސް

 

1.    

 އުވާލުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޮުތގައި މެދުވެރިންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 

2.    

 ކަސްޓަމްސްއިން ފެންވަރުބެލުމަށް  ޚިދުމަތުގެ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
ނޑައަޅައިފައިވާ  މާކްސް  ޕޮއިންޓަށްވުރެ (ފަންސާސް) 44 ދަުށން އުސޫލުގެ ކަ

 ދަށްވުން؛
 

ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤ ޤުކޮށް ބެިލ މައްސަލައެއްގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި އެ 
 .ލު ކުރުމަސް ނިންމުންފަރާތުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުަމށް ނުވަތ ބާޠި 

3. 
 
 
 
  
3 .  

   

     

 ،ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 ދުވަހުން  ބާޠިލުކުރި އެލައިސަންސް ،ދޫކުރެވ ނ  ލައިސަންސް އަލުން  އެފަރާތަކަށް
 .ފަހުންނެވެ  މަސްދުވަސް (ހަތަރެއް) 04 ފެށިގެން 

 
 

   (ށ)

، ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 206 ގަވާއިދުގެ މި
 ކޮށްފިކަމަށް  މ ހަކު ދޫކޮށްފައިވާ  ފާސް  ތުމަށް ވަދެނުކު ސަރަޙައްދަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރުމުގައި ކުށެއް އެފަދަ ނުވަތަ  ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ އުޅ ކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ 
  ފަރާތަކަށް  އެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤ ޤަށް  މްސްގެ ކަސްޓަ ބައިވެރިވިކަމަށް

ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމުެގ ނުވަތަ ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް 
 . ލިބިގެންވެއެވެ

.216 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ސަަރޙަްއދުތަކަށް 
 ދޫކުރެވިަފިއވާ  ވަެދނިކުެމވުމަށް 

 ބާޠިލުކުރުާމއި  ހުއްދަ 
 ހިފެހެއްޓުން 

 

 ތަޙުޤ ޤަށް  ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ނުކުރަން ދަޢުވާ  ނުަވތަ، ނުވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރ ޢަތަށް  ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ 
 .ދ ންވާނެއެވެ އެފަރާތަކަށް  އަލުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ،ނިންމައިފިނަމަ

 

   (ށ)

 މެދުވެރިން  ކަސްޓަމްސްގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ނުވަތަ  މުދާ ކުރާ އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް
 އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ނުވަތަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއް އެ ،ކުރެވ ނ  ކްލިއަރ ޝާމިލުވެގެން 

217.
  

 ކްލިއަރކުރުން  މުދާ 
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 ލިޔުމުން  ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން ޢައްޔަންކޮށް  މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަރާތުން
 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ 

 މުދާ ،ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 އަހަރު (އެކެއް) 01 ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ަގއި ބ ނުންވާ  ކްލިއަރކުރުމަށް
 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދުވަސްވަންދެން

 

.218 (ހ)
  

 އްޓުން ބެލެހެ ލިޔުންތައް 

 ؛ލިޔުންތައް އެންމެހައި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅ ގޮތުން މުދަލާ
 

1.    

 ގުޅ ގޮތުން  މުދަލާ ދެމެދު މެދުވެރިންނާ  ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިފަރާތާއި މުދަލުގެ
 ؛ލިޔުްނތައް އެންމެހައި  މުޢާމަލާތްކުރެވ 

 

2.    

 ؛އްލިޔުންތަ ހުރިހާ  މުޢާމަލާތްަތކާގުޅ  ފައިސާގެ މުދަލާގުޅ 
 

3.    

 ފަސ ހައިން  ބަލަހައްަޓންވާނ   ލިޔުންތައް ބަަލހައްޓަންޖެހ   ދަށުން  ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި
 .ފައިލްކޮށްަފއެވެ ތަރުތ ބުން  ހޯދ ނެހެން 

 

   (ށ)

 އެ  ގޮތަކާމެދު ޢަމަލުކުރި ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅ ގޮތުން  މެދުވެރިންނާ  ކަސްޓަމްސްގެ
 ބަލައިދިނުމަށް  އިތުރަށް މައްސަލަ  އެ ،ވާނަމަމައްސަލައެއް ހިތްހަމަނުެޖހ   ފަރާތަކުން 

 މަސައްކަތްތައް އ ޖެންޓުްނގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ  15 ގަވާއިދުގެ މި އެދި 
 .ހުށަހެޅިދާެނއެވެ ކޮމިޓ އަށް ބަލަހައްޓާ 

.219 (ހ)
  

 ހުށަހެޅުން  މަްއސަލަ

 ،މައްސަލަތައް ހުށަެހޅ  ގޮތުގެމަތިން  ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން 
އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި ނުނިމ ނަމަ،  .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް 

 .ނިމ ނެކަމަށް ލަފާކުރެވ  ދުވަސް ބަޔާންކޮށް، އެކަން އެފަރާތަށް ައންގަންވާނެއެވެ
 

   (ށ)

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ނުަވދިހަ) 90 ޝާއިޢުކުރާތާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ  މިގަވާއިދު
 އަލުން ފުރިހަމަކޮށް ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި ،މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ
 ވ ފުރިހަމަނުކުރެ ޝަރުޠު ހަމަވާއިރު މުއްދަތު މިގޮތުން  .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރ 

 .ހުއްޓާލެވ ނެއެވެ  ޚިދުމަތްދިނުން  މެދުވެރިންނަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 
 
 
 
 

220.
  

 ފުރިހަމަުކރުމަށް  ޝަރުޠުތައް 
 މުްއދަތު  ދެވ  
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 ބާބު  ދެވަނަ 
 

 އ ޖެންޓުން  ުއޅަނދުަފހަުރގެ  އަންނަ  ރާްއޖެއަށް  ބ ރުން  ރާްއޖެއިން 
 
 

 އަންނަ  ވެހިާރއްޖެއަށްދި ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު ޑިޕްލޮމެޓިކް ބ ރުޤައުމުތަކުގެ 
 އޮންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،އުޅަނދުފަހަރާއި އެންމެހައި

 އ ޖެންޓަކު ލޯކަލް ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހ  ގުޅ ގޮތުން  އުޅަނދުފަހަރާ
 ކަސްޓަމްސްގައި  އ ޖެންޓަކ   ހަމަޖައްސާ މިގޮުތން .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 .ވާންވާެނއެވެ ފަރާތެއްކަމުގައި ލިބިފައިވާ  ލައިސަންސް ،ރަޖިސްޓަރ ކޮށް
  

.221 (ހ)
  

 އ ޖެންޓުން  އުޅަނދުފަަހރުގެ 
 ވަކިކުުރން  ،ހަމަެޖއްުސމާއި 

 ވެރިފަރާތުން އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ހަވާުލވެފައިވާ އ ޖެންޓްކަމާ  އުޅަނދެއްގެ
 ހަމައަށް ތާރ ޚާ އެދ  އެކަމަށް ،ބ ުނންވެއްޖެނަމަ ވަކިކުރަން އ ޖެންޓްކަން  އުޅަނދެއްގެ

 ފައިސާއެއް އެ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހ   ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ވަކިކުރެވ ނެއެވެ އ ޖެންޓް  ހުަށހެޅުމުން ދެއްކުމަށްފަހުކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ށ)

 ކަސްޓަމްސްގެ ،ދިވެހިރާއްޖ ގައި ،އުޅަނދުފަހަރާއި އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 ކަސްޓަމްސްގައި  ކުރެވ ނ  އ ޖެންޓްކަން  އުޅަނދުފަހަރުގެ  އޮންނަ  ދަށުގައި  ލުގެ ކޮންޓްރޯ

 .ކުންފުނިތަަކށެވެ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ
 

.222 (ހ)
  

 އުޅަނދުފަަހރުގެ 
 އ ޖެންޓްކަންުކރުން 

 އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
  ކުރުމުގެ އ ޖެންޓްކަން  އުޅަނދުފަހަރުގެ ،ފަރާތްތަކަށް ކުރެވ   ޓަރ ރަޖިސް ގޮތުގައި

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ލައިސަންސް
 

   (ށ)

 މަސައްކަތްކުރާ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ  ފަރާތުން އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 .ވާންވާެނއެވެ ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތިރ ގައި މ ހުންގައި

 

223.
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ވަންނަން  ސަަރޙަްއދުތަކަށް 

 މ ހުްނގެ  ބ ނުްނވާ 
 ޝަރުޠުތައް 

 ޝަރ ޢަތަށް މައްސަލައެއް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  އެތަކެތ ގެ  ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި 
ނޑައެޅުނު ޙުކުމުން އެ  ނުވަތަ  ،ނިމުނުތާ ތަންފ ޒުކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ  ކަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު( ތިނެއް)03  ރެވުނުތާމަޢާފުކު އަދަބު

   (ހ)



133 
 

 

 މައްސަލައެއް  ޖ ނާއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ
 ،ކޮށްފައިވާނަމަ ޙުކުމެއް ދިގުމުއްދަތެއްގެ  މަސްދުވަހަށްވުރެ ބާރަ ސާބިތުވެ ޝަރ ޢަތަށް 

ނޑައެޅުނު ޙުކުމުން އެ ނުވަތަ ،ނިމުުނތާ ތަންފ ޒުކޮށް  ޙުކުމް އެ  އަދަބު  ކަ
 .ވެފައިވުން އަހަރު( އެކެއް)  01މަޢާފުކުރެވުނުތާ 

 

   (ށ)

 ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ  ފަރާތުން އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 މިގޮތުން  .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ކަސްޓަމްސްއިން މ ހުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ
 ،އަގަކާނުލައި ފަރާަތކަށް ކުރެވ  ރަޖިސްޓަރ   އިގޮތުގަ އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް)  05އަހަރަކު
 

.224 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ވަދެނިުކެމވާ  ސަަރޙަްއދުތަކަށް 

 ފާސް  ދޫކުެރވ   މ ހުންނަށް 

 ގެއްލިގެން ،ފާހާއި ހަދާ  އިތުރަށް އަދަދަށްވުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ފ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ފާހަށް ހަދާ ހަލާކުވެގެން  ވަތަ ނު

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ށ)

 .މިވަނ އެވެ ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރ ގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 

225.
  

 އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަަހރުގެ 
 ޒިްނމާ  ޔަާތއި މަްސއޫލިއް

 ކަސްޓަމްސްގެ ،ދިވެހިރާއްޖ ގައި ،އުޅަނދުފަހަރާއި އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 ގުޅ ގޮތުން ކުރުމާ އ ޖެންޓްކަން  އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮންނަ ދަށުގައި  ކޮންޓްރޯލުގެ 
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހ 
 .ކުރުން
 

   (ހ)

 ޤާނޫނާއި ފަސިންޖަރަކު ނުވަތަ  ފަޅުވެރިއަކު  އުޅަނދެއްގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި
 އުޅ ކަން ހިންގަން ނުވަތަ  ހިންގައިފިކަން  ނުވަތަ ހިންގާކަން ޢަމަލެއް ޚިލާފު  ގަވާއިދާ

 .އެންުގން ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަވަހަކަށް  ވ އެންމެ އެނގިއްޖެނަމަ
 

   (ށ)

 ތަކެތި ރާއްޖެއިން ،އެތެރެކުރުމާއި ތަކެތި  ރާއްޖެއަށް ފަށްޚިލާ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 މަސައްކަތްތަކުގައި ކުރަމުންގެންދާ  ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ބ ރުކުރުން
 ؛އެއްބާރުލުންދިނުން އެހ ތެރިވެ

 

   (ނ)

 އުޅަނދުފަހަރުގެ ،ގުޅ ގޮތުން އުޅަނދުފަހަރާ އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ބ ރުން  ރާއްޖެއިން
 ބައިގައި ވަނަ 2 ގަވާއިދުގެ މި ކަމުގައި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހ  ންޓުން އ ޖެ

 ؛ކުރުން ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

   (ރ)
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 ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  އުޅަނދެއް ދަުށގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 އެއްވެސް މްސްއަށްކަސްޓަ  ގޮތަކުން  އެނޫންވެސް ނުަވތަ ޖޫރިމަނާގެގޮތުގައި  ސަބަބުން 
 ؛ދެއްކުން ފައިސާއެއް  އެ ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ  ފައިސާއެއް

 

   (ބ)

ރޑް އުޅަނދުަފހަރަށްށް ދާ ތަންަތނަ އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ    އިންވާ
ރޑް  ،ދިނުމަށާއި ކްލިއަރެންސް  ކަސްޓަމްސްގެ  ޮފނުވ  ދިނުމަށް ކްލިއަރެންސް  އައުޓްވާ
ށް ގެްނދިޔުމާއި، ގެނައުމާއި، އެއޮފިސަރުންގެ ކެއުމާއި، އެތަންތަނަ އޮފިސަރުން

 އްސައިދިނުން؛ހަމަޖަ ހުރުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ އ ޖެންޓުގެ ޚަރަދުގައި
 

   (ޅ)

 ކަންތައް  ބ ލުމުގެ  އަރުވައި މުދާ ށް ތަންތަނަ  އެހެން  ފިޔަވައި  ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
އެތަންަތނަށް ގެންދިޔުމާއި،  ރުންއޮފިސަ ކަސްޓަމްސްގެ ފޮނުވ   ބެލެހެއްޓުމަށް 

ގެނައުމާއި، އެއޮފިސަރުންގެ ކެއުމާއި، ހުރުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ އ ޖެންޓުގެ 
 އްސައިދިނުން؛ހަމަޖަ ޚަރަދުގައި 

   (ކ)

 ސަރވ  ކަސްޓަމްސްއިން ބެލުމަށްޓަކައި  މިންވަރު ތެޔޮއެޅ  ބަންކަރު އުޅަނދުފަހަރަށް 
 ؛ފޯރުވައިދިނުން އެހ ތެރިކަން ބ ނުންވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް ންއެކަމާގުޅ ގޮތު، ކުރުމުގައި

 

   (އ)

 އަރުވައި މުދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ތަންަތނުން  އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  
 އިންތިޒާމު ބެލ ނެ  ބެލުންތައް  ބ ނުންވާ  ަބލަން  ކަސްޓަމްސްއިން  ބ ލުމުގައި 

 ؛ހަމަޖެއްސުން
 

   (ވ)

 ފާސް ގޮސްއައިސްވުމުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ތެރެއިން ގެ މުވައްޒަފުން ކުންފުނ ގެ 
 އެ ނުވަތަ  ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ، ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން  މ ހަކު ދޫކުރެވިފައިވާ

 ދުވަހުން  ހިނގާ  އެކަމެއް  ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ،ގެއްލިއްޖެނަމަ ފާސް މ ހެއްގެ
 ؛ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލޫމާތު މަޢު އެ  ތެރ ގައި ދުވަހުގެ  (ތިނެއް ) 3 ފެށިގެން 

 

   (މ)

ނޑައެޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ކުރެވ   ކަސްޓަމްސްއާއެކު   މަސައްކަތް އޮޅުވާލަން  ކަ
 އ ޖެންޓުން  އުޅަނދުފަހަރުގެ ގޮތަކަށް  މަގުފަހިވެދާނެ  ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ ކުރުން

 .ނުވާނެއެވެ  މަސައްކަތްކޮށްގެން
 

   (ފ)

 ކަސްޓަމްސްއާ  ފަރާތްތަާކއި ހޯދާ  ޚިދުމަތް  ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުންގުޅ  އުޅަނދުފަހަރާ
 އުޅަނދުފަހަރުގެ ޢަމަލެއް  ފޯރާފަދަ އަސަރެއް  ނ ދެވ  ގުޅުމަށް އޮންނަ ދެމެދު

 .ނުވާނެއެވެ  ކޮށްގެން އ ޖެންޓުން 

   (ދ)
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 ތިރ ގައި ،ކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
  7ފެށިގެން  ދުވަހުން  ަބދަލުވި މަޢުލޫމާތު  އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .ދ ންާވނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)
 

226.
  

 މަޢުލޫމާތު  އ ޖެންޓުްނގެ 
 ބަދަުލވުން 

 

   (ހ) .ބަދަލުވުން މިލްކުވެރިކަން ކުންފުނ ގެ 

 .ބަދަލުވުން  ނަން ގެ ކުންފުނ 
 

   (ށ)

 .ބަދަލުުވން  އެޑްރެސް  ކުންފުނ ގެ 
 

   (ނ)

 މުޢާމަލާތްކުރުމަށް  ކަސްޓަމްސްއާއެކު ފަރާތުން  އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
ނޑައަޅާފައިވާ   މަސައްކަތްކުރާ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި  ކަ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންަތއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތިރ ގަ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  މ ހުން 
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 

 

.227 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ވަންނަން  ސަަރޙަްއދުތަކަށް 

 ރަިޖސްޓަރ   މ ހުން  ބ ނުްނވާ 
 ކުރުން 

 ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައ21ި  ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ފޯމު އެދ  ހުއްދައަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ  ސަރަޙައްދުތަކަށް

 

1.    

 ؛ލިޔުން ދިންކަމުގެ ވަޒ ފާ އެމުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނިން 
 

2.    

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 223 ގަވާއިދުގެ މި
 ކަމާބެހ  ސަރުކާރުގެ  ،އެނގ ނެ ފުރިހަމަވާކަން އެމ ހެއްގައި ޝަރުޠުތައް 
 ؛ލިޔުން ފަރާތުގެ

 

3.    

 (ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ  ފޮޓޯ) ފޮޓޯ  2 ގެ ޕާސްޕޯޓްސައިޒު
 

4.    

 މ ހެއްގެ އެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމްބަސ ން އެޤައުމެއްގެ ،ބިދ ސ އެއްނަމަ
 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް  ނުވަތަ  ރިކޯޑު ކުށުގެ
 

5.    

 ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ  ފަރާތުން އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 މާއްދާގައި ވަނަ 223 ގަވާއިދުގެ މި މ ހަކ  ހުށަހަޅާ އެދި ށްހުއްދައަ ވަދެނިކުމެވުމުގެ
 އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ،މ ހަކަށްވާނަމަ ުފރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ކަސްޓަމްސްގައި  މ ހަކު އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ަހތެއް) 7 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހުށަހަޅާ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި އެމ ހަކ  އަދި .ދޫކުރަންާވނެއެވެ ފާސް ރަޖިސްޓަރ ކޮށް

   (ށ)
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 ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ،މ ހަކަްށވާނަމަ ފުރިހަމަނުވާ  ޝަރުޠުތައް 
 އެކަން ފަރާތަށް ހުަށހެޅި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން 

 .އަންގަންވާނެއެވެ 
 

 ވަންނަން  ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ޖެންޓުންގެ އ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 ރަޖިސްޓަރ  ،ދޫކުރެވ ނ  ފާސް  ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި މ ހުން ބ ނުންވާ 
 ކާޑު އަންގައިދ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން  ހަމަނުވާ މުއްދަތު މ ހާގެ  ކޮށްދެވ 

 ވާރކް ހަމަނުވާ  މުއްދަތު ،އްގެމ ހެ އެ ިބދ ސ އެއްނަމަ އެމ ހަކ  އަދި .ގެނައުމުންނެވެ
 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ  އަސްލު ޕާމިޓުގެ

 

   (ނ)

 ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން  އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 ކަސްޓަމްސްގެ  ،ފަރާތްތަކުން ދ ފައިވާ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްއިން ވަދެނުކުމެވުމަށް 

 ފެންނަޮގތަށް  ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ،އުޅ އިރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި 
 .ހުންނަންާވނެއެވެ  ހަރުކޮށްފައި

 

   (ރ)

 ގޮސްއައިސްވާއިރު  އުޅަނދުފަހަރަށް  ދަށުގައިވާ އ ޖެންޓްަކމުގެ އެފަރާތުގެ އ ޖެންޓުން 
 އުޅަނދުފަހަރަށް  ނެތި ފާސް އަދި .އޮންނަންވާނެއެވެ އަތުގައި ފާސް އ ޖެންޓުންގެ 

 .މަނާކަމެކެވެ މަކ ދިއު
 

   (ބ)

 އެ ބ ނުންކުރަންވާނ  ފާސް ދާއިމ  ދޫކުރެވިފައިވާ އ ޖެންޓުންނަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 މިފަދަ  .ފ ބުމަށެވެ އަރައި އުޅަނދުފަހަރަށް  ދަށުގައިވާ އ ޖެންޓްކަމުގެ އ ޖެންޓެއްގެ

 ފާސް  ،ދިނުމާއި މ ހުންަނށް  އެހެން ފާސް އެ ،މ ހުން ދޫކުރެވިފައިވާ ފާސް
 އެޖެންޓްކަމުގެ  އ ޖެންޓުންގެ އެ  ބ ނުންކޮށްގެން  ފާސް ފަރާތްތަކުން  ރެވިފައިވާދޫކު

 އަރައިފ ބުމަކ   އުޅަނދުފަހަރަށް  އެހެން  ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު ދަށުގައިވާ
 .މަނާކަމެކެވެ

 

   (ޅ)

 ތާރ ޚުން ދޫކުރި ލައިސަންސް މުއްދަތަކ  ގެ ަލއިސަންސް  އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 .ދުވަހެވެ އަހަރު (އެކެއް) 1 މ ލާދ  ން ފެށިގެ
 

228.
  

 މުްއދަތު  ލައިސަްނސްގެ 
 

 ލައިސަންސް  ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު  ލައިސަންސްގެ އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 ޚިދުމަތުގެ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ހުށަހަޅަިއފިނަމަ އެދި އައުކޮށްދިނުމަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ  ން ކަސްޓަމްސްއި ފެންވަރުބެލުމަށް   ޕޮއިންޓަށްވުރެމަތިން  50 އުސޫލުން ކަ
 .ކޮށްދެވ ނެއެވެ  އައު ލައިސަންސް އެފަރާތެއްގެ ،ލިބިފައިވާނަމަ

 

.229 (ހ)
  

 ައއުކޮށްދިުނން  ލައިސަްނސް 
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 އަހަރ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ކޮށްދެވ ނ  އައު ލައިސަންސް
 .މުންނެވެދެއްކު ކަސްޓަމްސްއަށް ފ 
 

   (ށ)

 ޚިދުމަތް ދ   ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް  އެ، ހަމަވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު  ލައިސަންސްގެ
ނޑާލެވ ނެއެވެ ވަގުތ ގޮތުން   ލައިސަންސް ދެވ ނ  އަލުން  ޚިދުމަތް އެ އަދި .މެދުކަ

 .އާކުރުމުންނެވެ
 

   (ނ)

 ހާލަތްތައް  ޠިުލކުރެވ ނެބާ ލައިސަންސް  ދޫކުރެވިފައިވާ އ ޖެންޓުންނަށް  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 .މިވަނ އެވެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރ ގައި

 

.230 (ހ)
  

 ބާޠިލުކުުރމާއި  ލައިސަްނސް 
 ހިފެހެއްޓުން 

 

 ،ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  ގޮތުގައި އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 ؛އެދުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް  ލައިސަންސް

 

1.    

 ކުންފުނި  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 .އުވާލުން

 

2.    

 ކަސްޓަމްސްއިން ފެންވަރުބެލުމަށް  ޚިދުމަތުގެ އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
ނޑައަޅާފައިވާ   ލިބުމުގެ  ދަށްކޮށް  ޕޮއިންޓަށްވުރެ  50 ދަށުން އުސޫލުގެ ކަ

 ހަރުފަ (ދ އް) 2 ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ސަބަބުން 
 ؛ރަނގަޅުނުވުން ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އެންގުމުންވެސް

 

3.    

 ،ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ އ ޖެންޓުންަނށް  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 ދުވަހުން  ބާޠިލުކުރި އެލައިސަންސް ،ދޫކުރެވ ނ  ލައިސަންސް އަލުން  އެފަރާތަކަށް
 .ންނެވެ ފަހު މަސްދުވަސް (ހަތަރެއް) 04 ފެށިގެން 

 

   (ށ)

، ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 223 ގަވާއިދުގެ މި
 ކޮށްފިކަމަށް މ ހަކު ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް  ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދަށް  ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރުމުގައި ކުށެއް އެފަދަ ނުވަތަ  ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ އުޅ ކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ 
 މައްސަލައިގައި އެ ، ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤ ޤަށް  ކަސްޓަމްސްގެ އިވެރިވިކަމަށްބަ

 ޝަރ ޢަތުން  މައްސަލައާމެދު އެ ނުވަތަ ނިމެންދެން  ގޮތެއް ބެހ ގޮތުން  ދަޢުވާކުރުމާ
 .ހިފެހެއްޓ ނެެއވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ނިމެންދެން  ގޮތެއް
 

.231 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ދުތަކަށް ސަަރޙައް 

 ދޫކުރެވިަފިއވާ  ވަެދނިކުެމވުމަށް 
 ބާޠިލުކުރުާމއި  ހުއްދަ 

 ހިފެހެއްޓުން 
 

 ތަޙުޤ ޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ނުކުރަން ދަޢުވާ  ނުަވތަ، ނުވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރ ޢަތަށް  ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ 

   (ށ)



138 
 

 .ދ ންވާނެއެވެ އެފަރާތަކަށް  އަލުން ހުއްދަ އިވާ ހިފެހެއްޓިފަ ،ނިންމައިފިނަމަ
 

 ތަޙުޤ ޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރ ޢަތަށް  ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ 

 .ބާޠިލުކުރެވ ނެއެވެ  ހުއްދަ
 

   (ނ)

 ގޮތަކާމެދު ޢަމަލުކުރި ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅ ގޮތުން އ ޖެންޓުންނާ  ގެއުޅަނދުފަހަރު
 ބަލައިދިނުަމށް އިތުރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހ   އ ޖެންޓުންގެ 

 މަސައްކަތްތައް އ ޖެންުޓންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގައި ވަނަ  15 ގަވާއިދުގެ މި އެދި
 .ޅިދާެނއެވެހުށަހެ ކޮމިޓ އަށް ބަލަހައްޓާ 

.232 (ހ)
  

 ހުށަހެޅުން  މަްއސަލަ

 ،މައްސަލަތައް ހުށަެހޅ  ގޮތުގެމަތިން  ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން 
 .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް 

 

   (ށ)

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ނުަވދިހަ) 90 ޝާއިޢުކުރާތާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ  މިގަވާއިދު
 ޝަރުޠުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ފަރާތްތަކުން  ކުރާ އ ޖެންޓްކަން  އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ޝަރުޠު ހަމަވާއިރު މުއްދަތު މިގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރ  އަލުން  ފުރިހަމަކޮށް
 ޚިދުމަތްދިނުން ފަރާތްތަކަށް  ކުރާ އ ޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ ކުރެވ ފުރިހަމަނު

 .ހުއްޓާލެވ ނެއެވެ 
 
 

233.
  

 ފުރިހަމަުކރުމަށް  ޝަރުޠުތައް 
 މުްއދަތު  ދެވ  

 ބާބު  ތިންވަނަ 
 

 އ ޖެންުޓން ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 
 

 ރާތުން ފަ އޮޕަރ ޓަރުންގެ ކޫރިއަރ އިންޓަރނ ޝަނަލް  ،އ ޖެންޓުންނަކ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 މިގޮތުން .އ ޖެންުޓންނެވެ ލޯކަލް  އެފަރާތްތަކުގެ  ޙަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖ ގައި

 .ރަޖިސްޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްގައި  އ ޖެންޓުން  ކޫރިއަރ ލޯކަލް ޙަރަކާތްތެރިވާ
 

.234 (ހ)
  

 އ ޖެންޓުން  ކޫރިައރ ލޯކަލް

 ގޮތުގައި  އ ޖެންޓުންގެ  އަރކޫރި ލޯކަލް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި
 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ލިޔުމެއް  އެކަމުގެ ،ފަރާތްތަކަށް ކުރެވ  ރަޖިސްޓަރ 

   (ށ)



139 
 

 

 ޑިއުޓ  ތެރެއިން ތަކެތ ގެ  ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 މުޢާމަލާތް  ކަސްޓަމްސްއާ  އ ޖެންޓަކަށް  ކޫރިއަރ ލޯކަލް ގުޅ ގޮތުން ތަކެއްޗާ ދައްކަންޖެހ 
 ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  އެއްވަނަ ބައިގެ  ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި ކުރެވ ނ 

 އިމްޕޯޓް ތެރ ގައި މ ގެ .ވުމަށްފަހުގަެއވެ ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  ޢާމަލާްތތައްމު ކުރެވ   ގުޅ ގޮތުން  ތަކެއްޗާ ދޫކުރެވ  ނެގުމެއްނެތި  ޑިއުޓ 
 

235.
  

 ކަސްޓަމްްސއާއެކު 
 މުޢާމަލާތުކުުރން 

 ލޯކަލް  ކުރުމަށް ކްލިއަރ ތަކެތި  ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 ތަކެއްޗާ އެފަދަ މ ުހންނާއި  ފޮނުވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް  ފަރާތުން އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ
 ތިރ ގައި މ ހުންގައި  މަސައްކަތްކުރާ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ  ގުޅ ގޮތުން

 .ވާންވާނެއެވެ  ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

236.
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ވަންނަން  ސަަރޙަްއދުތަކަށް 

 މ ހުްނގެ  ބ ނުްނވާ 
 ޝަރުޠުތައް 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް ކުރުމަށް ކްލިއަރ ތަކެތި 
 ފާސްވެ ކޯހުން ތަމްރ ނު ހިންގާ  މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،މ ހުންނަކ  ފޮނުވާ 

 ؛ފަރާތަކަށްވުން ލިބިފައިވާ  ސެޓްފިކެޓް
 

   (ހ)

 ޝަރ ޢަތަށް މައްސަލައެއް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  އެތަކެތ ގެ  ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި 
ނޑައެޅުނު އެޙުކުމުން ނުވަތަ  ނިމުނުތާ  ތަްނފ ޒުކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ  ކަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު( ތިނެއް)03  މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު
 

   (ށ)

 މައްސަލައެއް  ޖ ނާއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ
 ،ކޮށްފައިވާނަމަ ޙުކުމެއް ދިގުމުއްދަތެއްގެ  މަސްދުވަހަށްވުރެ ބާރަ ސާބިތުވެ ޝަރ ޢަތަށް 

ނޑައެޅުނު އެޙުކުމުން  ނުވަތަ  ،ނިމުނުތާ ތަންފ ޒުކޮށް  މް އެޙުކު  އަދަބު  ކަ
 .ައހަރުވެފައިވުން( އެކެއް)01  މަޢާފުކުރެވުނުތާ

 

   (ނ)

 ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން  އ ޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 ލޯކަލް  ތުން މިގޮ .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ކަސްޓަމްސްއިން މ ހުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ

 އަހަރަކު ،ނުލައި އަގަކާ ފަރާތަކަށް  ރަޖިސްޓަރ ކުރެވ   ގޮތުގައި އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ
 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް)  05
 

.237 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ވަދެނިުކެމވާ  ސަަރޙަްއދުތަކަށް 

 ފާސް  ދޫކުެރވ   މ ހުންނަށް 

 ގެއްލިގެން  ،ފާހާއި ހަދާ އިތުރަށް ވުރެއަދަދަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި
 ފ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ފާހަށް ހަދާ ހަލާކުވެގެން  ނުވަތަ 

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

   (ށ)



140 
 

 

 .މިވަނ އެވެ ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރ ގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 

238.
  

 އ ޖެންޓުްނގެ  ކޫރިައރ ލޯކަލް
 ޒިްނމާ  މަްސއޫލިއްޔަާތއި 

 ގުޅ ގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހ 
 .ކުރުން
 

  (ހ)

 ނުވަތަ ޕޯސްޓުން ގޮތުގެމަތިން  ޔާންކޮށްފައިވާ ބަ މާއްދާގައި ވަނަ  25 ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ހުށަހެޅުން މެނިެފސްޓު އ ޖެންޓް ތަކެތ ގެ  ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް  ކޫރިއަރ

 

   (ށ)

 ނުވަތަ  ހިންގާކަން  ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ
 އެކަން އަވަހަކަށް  ވ އެންމެ އެނގިއްޖެނަމަ  އުޅ ކަން ހިންގަން  ނުވަތަ  ހިންގައިފިކަން 
 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ނ)

 މުވައްޒަފުންގެ ކުންފުނ ގެ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޮުތގައި އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން މުޢާމަލާތްކުރުމަށް  ކަސްޓަމްސްއާއެކު  ތެރެއިން
 ފާސް މ ހެއްގެ އެ ނުވަތަ  ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ،ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން  މ ހަކު

 3 ފެށިގެން  ދުވަުހން އެކަމެއްހިނގާ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ
 ؛ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް)

 

   (ރ)

ނޑައެޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވ  ކަސްޓަމްސާއެކު   މަސައްކަތް ން އޮޅުވާލަ ކަ
 އ ޖެންޓުން  ކޫރިއަރ ލޯކަލް ގޮތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ  ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ  ކުރުން

 .ނުވާނެއެވެ  މަސައްކަތްކޮށްގެން
 

   (ބ)

 ގުޅ ގޮތުން މުދަލާ ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން
 ގުޅުމަށް އޮންނަ  ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތްތަކާއި ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނުވާނެއެވެ  ކޮށްގެން  އ ޖެންޓުން  ކޫރިއަރ ލޯކަލް ޢަމަެލއް ފޯރާފަދަ  އަސަރެއް ނ ދެވ 
 

   (ޅ)

 ތިރ ގައި ،ކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
  7ފެށިގެން  ދުވަހުން  ަބދަލުވި މަޢުލޫމާތު  އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .ދ ންާވނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)
 

239.
  

 އ ޖެންޓުްނގެ  ކޫރިައރ ލޯކަލް
 ބަދަލުުވން  މަޢުލޫމާތު 

 

   (ހ) .ބަދަލުވުން މިލްކުވެރިކަން ކުންފުނ ގެ 
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 .ބަދަލުވުން  ނަން ކުންފުނ ގެ 
 

   (ށ)

 .ބަދަލުުވން  ސް އެޑްރެ ކުންފުނ ގެ 
 

   (ނ)

 .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ  ކަމެއް އެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ،އ ޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 

240.
  

 ކަންތައްތައް  ނުވާނެ  ކޮށްގެން 
 

 ގުޅ  ތަކެއްޗާ ގެންނަ ފަރާތްތަކުން  ޚިދުމަތްހޯދާ އ ޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 ނެތި  ހުއްދަ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ރައްކާތެރިވުމާއި މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ލިޔުންތަކާއި

 ތެރ ގައި  މ ގެ .ހާމަކުރުން ފަރާތަކަށް އެހެން  މަޢުލޫމާތު  ލިޔުންތަކާއި  އެފަދަ
 .ނުހިމެނެއެވެ  މަޢުލޫމާތުދިނުން  ލިޔުންތަކާއި ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ހ)

ނޑައެޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކުގައި  ކުރެވ   ކަސްޓަމްސްއާއެކު   މަސައްކަތް ލަން އޮޅުވާ ކަ
 ލަފާ  ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ  ގޮތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ  ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ  ކުރުން
 .ދިނުން 
 

   (ށ)

 ކުރުމަށް ކްލިއަރ ތަކެތި  ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން
 އެފަދަ އި މ ހުންނާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 މ ހުން މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅ ގޮތުން ތަކެއްޗާ
 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 

.241 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ވަންނަން  ސަަރޙަްއދުތަކަށް 

 ރަިޖސްޓަރ   މ ހުން  ބ ނުްނވާ 
 ރުން ކު

 ކަސްޓަމްސްގެ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 21 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 ؛އެދ ފޯމު ހުއްދައަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ  ސަރަޙައްދުތަކަށް

 

1.    

 ؛ލިޔުން ދިންކަމުގެ ވަޒ ފާ އެމުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނިން 
 

2.    

 ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި ( ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 236 ގަވާއިދުގެ މި
 ކަމާބެހ   ސަރުކާރުގެ  ،އެނގ ނެ އެމ ހެއްގައިފުރިހަމަވާކަން ޝަރުޠުތައް 
 ؛ލިޔުން ފަރާތުގެ

 

3.    

 (ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ  ފޮޓޯ) ފޮޓޯ  2 ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ 
 

4.    

    .5 މ ހެއްގެ އެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމްބަސ ން އެޤައުމެއްގެ ،ބިދ ސ އެއްނަމަ
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 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް  ނުވަތަ  ރިކޯޑު ކުށުގެ
 

 ގުޅ ގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 މި މ ހަކ  ހުށަހަޅާ އެދި ހުއްދައަށް  ވަދެނިކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 236 ގަވާއިދުގެ
 (ހަތެއް) 7 ފެިށގެން ދުވަހުން  ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ،މ ހަކަށްވާނަމަ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ާފސް ރަޖިސްޓަރ ކޮށް  ކަސްޓަމްސްގައި މ ހަކު  އެ  ތެރ ގައި ދުވަހުގެ
 ،މ ހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަަމނުވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި އެމ ހަކ  އަދި

 ދުވަހުގެތެރ ގައި  (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ށަހަޅާހު އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް
 .އަންގަންވާނެއެވެ  އެކަން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ 

   (ށ)

 ގުޅ ގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 މްސްގައިކަސްޓަ މ ހުން ބ ނުންވާ  ވަންނަން  ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 ހަމަނުވާ މުއްދަތު މ ހާގެ ކޮށްދެވ  ރަޖިސްޓަރ  ،ދޫކުރެވ ނ  ފާސް ރަޖިސްޓަރ ކޮށް

 އެ ބިދ ސ އެއްނަމަ އެމ ހަކ  އަދި .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު އަންގައިދ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
 ކާޑު  ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ  އަސްލު ޕާމިޓުގެ ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މ ހެއްގެ

 .ނެވެ ގެނައުމުން
 

   (ނ)

 ކުރުމަށް ކްލިއަރ ތަކެތި  ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން
 އެފަދަ މ ހުންނާއި  ފޮނުވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 މ ހުން މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅ ގޮތުން ތަކެއްޗާ
 ފާސް  ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން  ،އުޅ އިރު ރަޙައްދުތަކުގައި ސަ ކަސްޓަމްސްގެ
 .ހުންަނންވާނެއެވެ  ހަރުކޮށްފައި  ފެންނަގޮތަށް 

 

   (ރ)

 ތާރ ޚުން ރަޖިސްޓަރ ކުރި ،ކުރެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި އ ޖެންޓުން  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 .ދުވަހަށެވެ އަހަރު (އެކެއް) 1 މ ލާދ  ފެށިގެން 

 

242.
  

 މުއްދަތު  ޓަރ ކުެރވ  ރަިޖސް
 

 ރަޖިސްޓަރ  ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރ ގެ އ ޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 ޚިދުމަތުގެ  އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް  ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި އައުކޮށްދިނުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއިން ބެލުމަށް  ފެންވަރު  ޕޮއިންޓަށ50ް  އުސޫލުން ކަ
 .އައުކޮށްދެވ ނެއެވެ ލައިސަންސް އެފަރާތެއްގެ ،ލިބިފައިވާނަމަ މަތިންވުރެ
 

.243 (ހ)
  

 އައުކޮށްިދނުން  ރަިޖސްޓަރ  

 އެފަރާތަކަށް ،ހަމަވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު  ރަޖިސްޓަރ ގެ އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
ނޑާލެވ ނެއެވެ  ވަގުތ ގޮތުން  ޚިދުމަތް ދ  ކަސްޓަމްސްއިން  މަތްޚިދު އެ އަދި .މެދުކަ

 .އައުކުރުމުންނެވެ ރަޖިސްޓަރ   ދެވ ނ   އަލުން

   (ށ)
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 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ކޮށްދެވ ނ  އައު ރަޖިސްޓަރ  އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރ ފ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި
 

   (ނ)

 ތިރ ގައި ހާަލތްތައް  ވ ނެ ބާޠިލުކުރެ ރަޖިސްޓަރ  އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 .މިވަނ އެވެ ބަޔާންކޮށްފައި 

 

.244 (ހ)
  

 ބާޠިލުކުރުމާއި  ރަިޖސްޓަރ  
 ހިފެހެއްޓުން 

 

 ؛އެދުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް  ރަޖިސްޓަރ  ފަރާތުން އ ޖެންޓްގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 

1.    

 .ންއުވާލު ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އ ޖެންޓްގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 

2.    

 ކަސްޓަމްސްއިން ބެލުމަށް  ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
ނޑައަޅާފައިވާ   ލިބުމުގެ  ދަށްކޮށް  ޕޮއިންޓަށްވުރެ  50 ދަށުން އުސޫލުގެ ކަ

 ފަހަރު (ދ އް) 2 ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ސަބަބުން 
 ؛ޅުނުވުންރަނގަ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އެންގުމުންވެސް

 

3.    

 އަލުން އެފަރާތަކަށް ،ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓަރ  އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 (ހަތަރެއް) 04 ފެިށގެން ދުވަހުން ބާޠިލުކުރި  އެލައިސަންސް ،ދޫކުރެވ ނ  ލައިސަންސް
 .ފަހުންނެވެ  މަސްދުވަސް 

 

   (ށ)

، ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އިގަ (ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 238 ގަވާއިދުގެ މި
 ކޮށްފިކަމަށް މ ހަކު ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް  ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދަށް  ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރުމުގައި ކުށެއް އެފަދަ ނުވަތަ  ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ އުޅ ކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ 
 އްސަލައިގައިމަ އެ ، ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤ ޤަށް  ކަސްޓަމްސްގެ  ބައިވެރިވިކަމަށް
 ޝަރ ޢަތުން  މައްސަލައާމެދު އެ ނުވަތަ ،ނިމެންދެން ގޮތެއް ބެހ ގޮތުން  ދަޢުވާކުރުމާ

 .ހިފެހެއްޓ ނެެއވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ނިމެންދެން  ގޮތެއް
 

.245 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސގެ 
 ސަަރޙަްއދުތަކަށް 
 ދޫކުރެވިަފިއވާ  ވަެދނިކުެމވުމަށް 

 ބާޠިލުކުރުާމއި  ހުއްދަ 
 ހިފެހެއްޓުން 

 

 ތަޙުޤ ޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ނުކުރަން ދަޢުވާ ނުަވތަ، ނުވެއްޖެނަމަ ސާބިތު  ޝަރ ޢަތަށް  ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ 
 .ދ ންވާނެއެވެ އެފަރާތަކަށް  އަލުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ  ،ނިންމައިފިނަމަ

 

   (ށ)

 ތަޙުޤ ޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން  ގައި (ހ) ދާގެމާއް މި
 ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރ ޢަތަށް  ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ 

 .ބާޠިލުކުރެވ ނެއެވެ  ހުއްދަ

   (ނ)
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 އެ  ގޮތަކާމެދު  ޢަމަލުކުރި ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅ ގޮތުން އ ޖެންޓުންނާ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 ބަލައިދިނުމަށް  އިތުރަށް މައްސަލަ  އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުެޖހ   ފަރާތަކުން 

 މަސައްކަތްތައް އ ޖެންުޓންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގައި ވަނަ  15 ގަވާއިދުގެ މި އެދި
 .ހުށަހެޅިދާެނއެވެ ކޮމިޓ އަށް ބަލަހައްޓާ 

 

.246 (ހ)
  

 ހުށަހެޅުން  މަްއސަލަ

 ،މައްސަލަތައް ހުށަެހޅ  ގޮތުގެމަތިން  ބަާޔންކޮށްފައިވާ  އިގަ (ހ) މާއްދާގެ މި
 ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން 
 .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް 

 

   (ށ)

 ތެރ ގައި ގެދުވަހު (ނުަވދިހަ) 90 ޝާއިޢުކުރާތާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ  މިގަވާއިދު
 ފުރިހަމަކޮށް ޝަރުޠުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި ،އ ޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ޝަރުޠު ހަމަވާއިރު މުއްދަތު  މިގޮތުން .ރަޖިސްޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްގައި 
 .ހުއްޓާލެވ ނެއެވެ  ޚިދުމަތްދިނުން  އ ޖެންޓުންނަށް  ކޫރިއަރ ލޯކަލް ފުރިހަމަނުކުރެވ 

 
 
 

247.
  

 ފުރިހަމަުކރުމަށް  ޝަރުޠުތައް 
 މުްއދަތު  ދެވ  

 ބާބު ހަތަރުަވނަ 
 

 ބެލުން  ފެްނވަރު  ޚިދުމަތުގެ  އ ޖެންުޓންގެ 
 
 

 ،ގޮތުން ބެލުމުގެ  ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އ ޖެންޓުންގެ  ކުރެވ  ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި 
 ބަޔާންކޮށްފައި ތިރ ގައި އުނިކުރެވ ނެގޮތް އެޕޮއިންޓް ދެވ ނެޮގތާއި ޕޮއިންޓް އ ޖެންޓުންނަށް 

 .މިވަނ އެވެ
 

248.
  

 ޕޮއިންޓް  ދިުނމާއި  ޕޮއިންޓް 
 އުނިކުުރން 

 ޕޮއިންޓް 100 އ ޖެންޓަކަށްވެސް ކޮންމެ ،ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދެވ އިރުން އ ޖެންޓު
 އުނިކުރެވެމުން ޕޮއިންޓް ބަލައި ފެންވަރަށް ޚިދުމަތުގެ އ ޖެންޓުންގެ  .ލިބިދެވ ނެއެވެ

 .ދާނެއެވެ
 

   (ހ)

 ޚިދުމަތުގެ ބެލެވ ނ   ،ދަށްވެއްޖެނަމަ ވުރެ އަށް  50 ޕޮއިންޓް ލިބ  އ ޖެންޓުންނަށް 
 .ދަށްކަމުގައެވެ ފެންވަރު

   (ށ)
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 .އުސޫލުންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި އުނިކުރެވ ނ  ޕޮއިންޓް އ ޖެންޓުންގެ 
 

   (ނ)

    # މައްސަލަ ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވ 

 އ ޖެންޓުންގެ  ގަވާއިދުގައި ނޫނާއިޤާ ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  10
 ކަމެއް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތުގައި ޒިންމާގެ

 ގޮތުގައި  ފުރިހަމަ ނުވަތަ ،ސަބަބުން ނުކުރުމުގެ
 އެކަމެއް ސަބަބުން  ނުކުރުމުގެ އަދާ ޒިންމާ

 ؛އަންގަންޖެހުން ފަހަރު ދެވަނަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް
 

1.    

 ނަންބަރުާުގައި  ވަނަ 1 ގެ (ނ) މާއްދާގެ މި ޕޮއިންޓް 10 ފަހަރަކަށް
 ،އެންގުމަށްފަހު ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ؛އަންގަންޖެހުން ތަކުރާރުކޮށް

2.    

 ފަރާތްތަކާއި ހޯދާ  ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  10
 ނ ދެވ  ގުޅުމަށް އޮންނަ  ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ 

 ކުރިކަން ޢަމަލެއް  ފޯރާފަދަ އަސަރެއް 
 ،ސާބިތުވުން ޤ ޤަށް ތަޙު ކަސްޓަމްސްގެ

 

3.    

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  10
 މައްސަލައެއް މަދަނ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ނަސ ހަތް ސާބިތުވެ ތަޙުޤ ޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ދިނުން
 

4.    

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  20
 މައްސަލައެއް މަދަނ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ،ޖޫރިމަނާކުރުން ސާބިތުވެ ތަޙުޤ ޤަށް  ސްޓަމްސްގެކަ
 

5.    

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  35
 މައްސަލައެއް ޖިނާއ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ސާބިތުވުން ތަޙުޤ ޤަށް  ކަސްޓަމްސްގެ

 

6.    

 ،ޖެނަމައުނިކުރެވިއް ޕޮއިންޓް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި
 ދުވަހުގެތެރ ގައި އަހަރު (އެކެއް) 1 މ ލާދ  ފެށިގެން  ދުވަހުން އުނިކުރެވުނު އެޕޮއިންޓް

 ،އިޞްލާޙުކޮށްފިނަމަ ކަމެއް އެ ނުވަތަ ތަކުރާރުނުކޮށްިފނަމަ ކުށެއް އެފަދަ
 .ލިބިދެވ ނެއެވެ އަލުން  އެފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވުނު

 

   (ރ)
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 ބައި  ދިހަވަނަ 
 

 ބޮންޑު  ކަސްޓަމްސްގެ  ވެައރހައުްސއާއި  ބޮންެޑޑް 
 
 ބާބު  އެްއވަނަ 

 
 ވެައރހައުސް  ބޮންެޑޑް 

 
 ހުންނަ  ނުދައްކައި ޑިއުޓ  ތެރެއިން މުދަލުގެ ގެންނަ  ރާއްޖެއަށް އަކ   ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 އެކްސްޕޯޓް  ރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި ގެންނަ ވިއްކުމަށް ފިހާރަތަކުގައި ހިލ  ޑިއުޓ  ،މުދަލާއި
 ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ބަހައްޓާމުދާ  ކުރުމަށްޓަކައި އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ  މަށްކުރު

 ދަށުގައި  ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ،ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި ބެހެއްޓުމަށް  ދަށުގައި
 .ތަންތަނެވެ  ހުންނަ 

  

249.
  

 ވެައރަހއުސް  ބޮންޑެޑް 

 ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ތަނުގައި ދާފައިވާހަ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 .ވާންވާނެއެވެ  ފުރިހަމަ

 

250.
  

 ވެައރަހއުސް  ބޮންޑެޑް 
 ދިުނމުަގއި  ކޮށް ރަިޖސްޓަރ  

ނޑު  ބަލާނެ   މިްނގަ

 މުދާ ބަހައްޓާ  އެތަނުގައި  ތަނަކ   ހެދ   ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 .ވާންވާނެއެވެ ތަނެއްކަމުގައި ހަދާފައިވާ ރަކަށްފެްނވަ ބެހެއްޓ ނެ  ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 

   (ހ)

 ބޮޑުމިނުގައި ތަނުގެ ކޮށްދެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 .ތަންތަނެވެ  ހުންނަ އެމް.ބ .ސ  25 މަދުވެގެން

 

   (ށ)

 ހުންނަ އޮފ ސްތައް ކަސްޓަމްސްގެ  ހެދ ނ  ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 ހެދިފައިވާ  ޢިމާރާތެއްގައި ދިރިއުޅ  މ ހުން ތަނަކ   ހެދ  މިގޮތުން  .ޙައްދުތަކުގައެވެސަރަ

 .ވެގެންނުވާނެއެވެ  ތަނަކަށް 
 

   (ނ)

 ވަށައިގެންވާ އެތެރެއާއި ތަންތަނުގެ  ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި  ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
ނޑު ސަރަޙައްދުގައި   ނިޒާމެއް ނެ ުހންނާ އަލިކަން މިންވަރަށް އެކަށ ގެންވާ ރ ގަ
 .ހުންނަންވާނެއެވެ  ޤާއިމުކުރެވިފައި

 

   (ރ)

 އެތަންތަން  އެތެރެއާއި ތަންތަނުގެ  ހަދާފައިވާ  ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 ،ހަރުކުރެވި ޓ ވ  .ސ  .ސ  މޮނިޓަރކުރެވ ނެހެން  ސަރަޙައްދު ވަށައިގެންވާ 

 .ހުންނަންވާނެއެވެ  އިހަމަޖެހިފަ ލިބ ނެގޮތް  ކަސްޓަމްސްއަށް އެކްސެސް  އެސިސްޓަމުގެ

   (ބ)
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 ރާނައި ފާރު ވަށައިގެން ،ތަނަކ  ހަދާފައިވާ ގޮތުަގއި ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް

 ވާނ   ހުންނަން  ެފންަލއިޓް ހުންނަ ހަރުކުރެވިފައި އެަތނުގައި، ޢިމާރާތެއްނަމަ ހިޔާކޮށްފައިވާ
 ބޮންޑެޑް  .ުކރެވިފައެވެ ަބންދު ތ ރިޖަހައި ަދނގަޑު ޮގތަށް ނުވަދެވ  މ ހަކަށް

 .ދޮރެވެ އެއް ހުންނަންވާނ  ވަދެނިކުމެވުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް
 

   (ޅ)

 ބޮންޑެޑް ހަދާ ބެހެއްޓުަމށް  ތަކެތި ބަހަްއޓަންޖެހ   ފިނިހޫނުމިނެއްގައި  ވަކި
 ބެހެއްޓުމަށް  ތަކެތި އެފަދަ ހުންނަންާވނ   އެތަންަތން ،ވެއަރހައުސްއެއްނަމަ

ނޑަކަށް  އެކަށ ގެންވާ  .ވެހެިދފައެ މިންގަ
 

   (ކ)

 ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް ހުސްޖާގައެއް ފާސްކުރެވ ނެ ބަލައި  މުދާ
 .އޮންނަންވާނެއެވެ  އިންވެގެން  ތަނާ 
 

   (އ)

 އެތަނުގައި  ނިޒާމެއް އިލެކްޓްރޯނިކް  ބެލެހެްއޓ ނެ  ސްޓޮކް  ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 .ހުންނަންވާނެއެވެ  ޤާއިމުކުރެވިފައި

 

   (ވ)

 އެއްޗެއް  ކޮންމެ ހުއްދަ ބ ރުކުރުން  ރާއްޖެއިން އަދި ކުރުމާއި އެތެރެ ރާއްޖެއަށް
 .ކުރެވިދާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރ  ވެއަރހައުސްއެއް ބޮންޑެޑް ބެހެއްޓުމަށްވެސް 

 

 ވެައރަހއުްސގައި  ބޮންޑެޑް  .251 (ހ)
 މުދާ  ެދވ   ހުްއދަ  ބެހެއްުޓމަށް 

 ތިރ ގައި ،އަރހައުސްވެ ބޮންޑެޑް ކުރެވ  ރަޖިސްޓަރ   ކަސްޓަމްސްގައި 
 .ކުރެވ ނެއެވެ ކެޓަގަރައިޒް ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

  (ށ)

 ހިލ   ޑިއުޓ  ހިންގާ  އެފަރާތްތަކުން  ،ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ފިހާރަ  ހިލ  ޑިއުޓ 
 ކުރެވ  ރަޖިސްޓަރ  ޚާއްޞަކޮށް ބެހެްއޓުމަށް  މުދާ ގެންނަ ފިހާރަތަކަށް 

 ؛ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ފްރ  ޑިއުޓ 
 

1.    

 ކޮމާޝަލް ކުރެވ  ރަޖިސްޓަރ  ޚާއްޞަކޮށް ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް  މުދާ ރާއްޖެއަށް
 ؛ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 

2.    

 ކުރެވ  ރަޖިސްޓަރ  ޚާއްޞަކޮށް ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއިން
 ؛ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް އެކްސްޕޯޓް 

 

3.    

 ބޮންޑެޑް ކުރުމަށް ވިޔަފާރި ތަކެތ ގެ އެކުލެވ  އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،އާއިބަނގުރާ
 ހުއްދަ ސަރުކާރުން ބެހެއްޓުަމށް  ތަކެތި އެފަދަ ރަޖިސްޓަރ ކުރެވ ނ  ވެއަރހައުސް 
ވަނަ  3މި ސަރަހައްދުތަކުގައި، މި ގަވާއިދުގެ  .ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ  ކޮށްފައިވާ
އްަތްއ އާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަ( ދ)އިން ފެށިގެން ( ހ)މާއްދާގެ 

 .ފުރިހަމަކުރުމަކ  އެ ސަރަހައްދެ ހިންގާ ނުވަތަ ަބލަހައްޓާ ފަރާތުެގ ޒިންމާއެކެވެ

   (ނ)
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 ބަޔާންކޮށްފައި ތިރ ގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ  ވެއަރހައުސް ބެންޑެޑް
 .މިވަނ އެވެ

 

252.
  

 ޒިންމާ  ފަރާތުގެ  ހިންގާ 

 ؛ހިންގުން ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް  ތުެގމަތިން އެއްގޮތްވާގޮ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 

   (ހ)

 ސަރަޙައްދުގައި  ހިމެނ  ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
 ނުވަތަ ހިންގާކަން  ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫާނއި ގުޅުންހުރި ކަސްޓަމްސްއާ 
 އެކަން އަވަހަކަށް  ވ އެންމެ ،އެނގިއްޖެނަމަ އުޅ ކަން ހިންގަން  ނުވަތަ  ހިންގައިފިކަން 
 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ށ)

 ފިޔަވައި މުދާ ދ ފައިވާ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްއިން ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 ؛ނުވެއްދުން ވެއަރހައުސްއަށް  ބޮންެޑޑް މުދަލެއް އެއްވެސް  އިތުރު
 

   (ނ)

 ގުޅ ގޮތުން މުދަލަކާ އެ ،ފަހުން ރެވ ދޫކު މުދާ ނުވަތަ ތެރ ގައި ކްލިއަރކުރުމުގެ މުދާ
 މައްސަލައަކާ ފާހަގަކުރެވ  މަޢުލޫމާތަކުން  ދ ފައިވާ ނުވަތަ  ލިޔުންތަކުން  ހުށަހަޅާފައިވާ 

 އެކަން  ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފައިސާއެއް އިތުރަށް މުދަލަށް އެ ގުޅިގެން
 .ދެއްކުން  އް ފައިސާއެ އެ ދުވަހުގެތެރ ގައި (ތިރ ސް) 30 އަންގާތާ ކަސްޓަމްސްއިން

   (ރ)

 ފާސް  ކަސްޓަމްސްއިން ވަދެނިކުމެވުމަށް  ސަރަޙައްދަށް  ހިންގާ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 އެ ނުވަތަ  ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން  މ ހަކު ދޫކޮށްފައިވާ
 ދުވަހުން  ހިނގާ  އެކަމެއް ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ،ގެއްލިއްޖެނަމަ ފާސް މ ހެއްގެ
 ؛ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ  (ތިނެއް) 03 ފެށިގެން 

 

   (ބ)

 މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކުރުމަށް މުޢާމަލާތު ކަސްޓަމްސްއާއެކު 
 އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 03 ފެށިގެން  ދުވަހުން ބަދަލުވާ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ

 ؛ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް  މަޢުލޫމާތު 
 

   (ޅ)

 ބ ނުންވެއްޖެ  ބަަލން ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ހުރި ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ފާސްކުރެވ ނެ ބަލައި  ހިނދެއްގައި

 

   (ކ)

 ވަކިވަކިން އައިޓަމްތައް އެކި ބަހައްޓަންވާނ   މުދާ ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް
 .ފަސ ހަވާނެގޮތަކަށެވެ  ވަދެނިކުމެވުމަށް  އަދި ބެލ ނެގޮަތށް 

 

   (އ)

 ؛ބެލެހެްއޓުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު  މުދާ ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް
 

   (ވ)

   (މ) ބޮންޑެޑް  ،މުދާ ގެންނަ  ވެއްދުމަށް  ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް  ބަނދަރުތަކުން  އެކި
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 ؛ހެއްޓުންބެލެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެނައުމުގައި ވެއަރހައުސްއަށް
 

 މަޢުލޫމާތު  މުދަލުގެ ނެރ   ތަނުން  އެ މުދަލާއި ވައްދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 ނުގެއްލ ނެހެން  ބިންކާޑު ނުގެނައުމާއި  އުނިއިތުރު ބިންކާޑަށް  ބަލަހައްޓާ 

 ؛ބެލެހެއްުޓން ރައްކާތެރިކަމާއެކު
 

   (ފ)

 މަހަކުން 06 ކޮންމެ ޓްލިސް ސްޓޮކް މުދަލުގެ ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
 ؛ހުށަެހޅުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެއްފަހަރު

 

   (ދ)

 މުދާ ނުވަތަ ނެރުުމގައި މުދާ ނުވަތަ ވެއްދުމުގައި މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 މުދަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއްލިބި މުދަލަށް ހުރުމުގައި ހުންނަ ބަހައްޓާފައި 

 އަވަހަކަށް ވ އެންމެ އެކަން ،ނަގައިފިނަމަ ވަގަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ،މަދުވެއްޖެނަމަ
 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ތ)

 ،ވެއްޖެނަމަ ހަލާކު ތަނެއް  ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 .އެންގުން  ކަސްޓަމްސްއަށް އަވަހަކަށް ވ އެންމެ އެކަން
 

   (ލ)

 ވެއަރހައުސް  ބޮްނޑެޑް  ފަރާތުން  އެ ފަރާތުންނާއި  ހިންގާ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
ނޑައަޅާފައިވާ  ވަދެނިކުެމވުމަށް ސަރަޙައްދަށް ހިންގާ   ބޮންޑެޑް  މުވައްޒަފަކުވެސް ކަ

 ބާވަތްތައް  އެކުލެވ  އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި 
 ؛ވިއްކުން ނުވަތަ  ދިނުން  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 

 

   (ގ)

 ފިޔަވައި ވެއަރހައުސްތައް ބޮންޑެޑް   ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ
 ކޮންމެ ހުންނަ ހުޅުވިފައި ވެއަރހައުސްތައް ބޮްނޑެޑް  ހުންނަ  ތަންތަނުގައި  އެހެން

 ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކާއި ފަރާތުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް  ،ވަގުތެއްގައި
 .ހުންނަންާވނެއެވެ ގައި އެތަނު އޮފިސަރަކު 

 

   (ޏ)

 ފަރާތުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް  ދޮރެއްގައި ކޮންމެ ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 .ހުންނަންވާނެއެވެ  ލެވިފައި ތަޅެއް ކަސްޓަމްސްގެ  ތަޅަކާއި

 

   (ސ)

 ބެހެއްޓުމަށް  މުދާ އެފަދަ ،ކާބޯތަކެތި ބަހަްއޓަންޖެހ   ފިނިހޫނުމިނެއްގައި  ވަކި
ނޑައެ  .ބެހެއްޓުން  ފިނިހޫނުިމނެއްގައި ޅިފައިވާ ކަ

 

   (ޑ)

 ،ކަމަށްވާނަމަ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނ   ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 މަޢުލޫމާތު  އެ ،ބަދަލުެވއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި އެކުންފުންޏެއްގެ

 ކަސްޓަމްސްއަށް  މަޢުލޫމާތު  އެ ތެރ ގައި ވަހުގެދު (ތިނެއް) 3 ފެށިގެން  ދުވަހުން ބަދަލުވި 

 ހިންގާ  ވެއަރހަުއސް  ބޮންޑެޑް  .253
 ބަދަލުވުން  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ 
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 .ދ ންވާނެއެވެ 
 

 .ބަދަލުވުން މިލްކުވެރިކަން ކުންފުނ ގެ 
 

   (ހ)

 .ބަދަލުވުން  ނަން ކުންފުނ ގެ 
 

   (ށ)

 .ބަދަލުުވން  އެޑްރެސް  ކުންފުނ ގެ 
 

   (ނ)

 ،ރަޖިސްޓަރ އާއެކު ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ،ބެހެއްޓ ނ  ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
 .ތަކެއްޗެވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ދ  ކަސްޓަމްސްއިން

 

254.
  

 ވެައރަހއުްސގައި  ބޮންޑެޑް 
 ތަކެތި ބެހެއްޓ ނެ 

 ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 ފ  ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް މަހަކު ކޮންމެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

 ފ  ގެ ަހއުސް  ެވއަރ ބޮންޑެޑް  .255 (ހ)
 ދެއްކުން 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން  44ގެ ފ ، ކޮންމެ މ ލާދ  މަހެއްގެ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
މުއްދަތުގެ ފަހުން، އެމަހުގައި އެމަހުެގ މި .ނިންމަންވާނެއެވެ  ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް

 44/-އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންެމ ދުވަހަކަށް  ބަލައިގަނެވ ނ  ފ  ފ  ދައްކާނަމަ، 
 ބޮންޑެޑްމަސް ނިމ އިރު،  .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއަކާ ރުފިޔާގެ( ފަންސާސް)

އާ ގުޅިގެން ވެއަރހައުސް ޮބންޑެޑްގެ ފ  ދައްކާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެއަރހައުސް
 . ދެވ  އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނެދެވ ނެއެވެ

   (ށ(

ވާ މުއްދަތުގައި ފ  ދައްކާފައި ނުާވނަމަ، ޖެހިގެން އަްނަނ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި
މަހުގެ ތެރ ގައި ފ  ބަލައިގަނެވ ނ  ބުނެވިދިޔަ މަހުގައި އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ 

 .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއަކާ ރުފިޔާގެ( ސަތ ކަ) 444/-ދުވަހެއް ހިމެނ ގޮތުން 
އިގަނެވ ނ ، މިމުއްދަތުގައިވެސް ފ  ދައްކާފައިނުވާނަމަ، ިތންވަނަމަހުގައި ފ  ބަލަ

އިސްވެދެންނެވި މުއްދަތުގައި ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހެއް ހިމެނ ގޮތުން، ފ  
 ރުފިޔާގެ ( ސަތ ކަ ފަންސާސް) 444/-ދެއްކުމާހަމައަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

  .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއަކާ
 

   (ނ)

މަސްދުވަސް ( ިތނެއް) 3ގެ ފ  ނުދައްކާތާ މ ލާދ ގޮުތން ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 ހިންގުމުގެ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ، ނަމަވެއްޖެ

 .ބާޠިލުކުރެވ ނެއެވެ  ރަޖިސްޓަރ 
 

   (ރ)

 ކުރަންވާނ  މުޢާމަލާތް  ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅ ގޮތުން  މުދަލާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް
 ބަދަލުގައި  ވެރިފަރާތުގެ ،ބ ނުންވެއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން އަދި .ވެރިފަރާތުންނެވެ މުދަލުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބާބުގައި  އެއްވަނަ ބައިގެ  ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް 

 ވެައރަހއުްސގައި  ބޮންޑެޑް  .256
 ގުޅ ގޮތުން  މުދަލާ  ހުންނަ 

 މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްްސއާ 
 ކުރުން 
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 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޢައްޔަން  މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ  ގޮތުގެމަތިން 
 

 10 ދޫކުރެވ ތާ ރަޖިސްޓަރ  ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރ   ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ކަސްޓަމްސްގައި 
 ންޑު ބޮ (އެކެއް) 01 މަދުވެގެން ވެއަރހައުސްއަށް  ބޮންޑެޑް އެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ  (ދިހައެއް)

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ކ ޕަރު 
 ރަޖިސްޓަރ   ކ ޕަރަކު  ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގައި  ،ދެވ ނ  ހުއްދަ  ވެއްދުމުގެ މުދާ

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ
 

 ވެައރަހއުްސއަށް  ބޮންޑެޑް  .257
 ހަމަެޖއްުސން  ކ ޕަރުން ބޮންޑު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ،ކޮށްދެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި ރުންގެ ކ ޕަ ބޮންޑު
 .މ ހުންނެވެ  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް 

 

 ރަިޖސްޓަރ   ބޮންޑުކ ަޕރުން  .258 (ހ)
ނޑު  ބަލާނެ  ކުރުުމގައި   މިްނގަ

 ؛އެނގުން ލިޔެކިޔަން ދިވެހިަބހުން  ނުވަތަ އިނގިރ ސިބަހުން 
 

1.    

 މައްސަލައެއް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  އެތަކެތ ގެ ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި 
 އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފ ޒްކޮށް  ޙުކުމް  ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ޝަރ ޢަތަށް 
ނޑައެޅުނު ޙުކުމުން  އަހަރު  (ތިނެއް) 03 މަޢާފުކުރެވުނުތާ  އަދަބު  ކަ

 ؛ވެފައިވުން
 

2.    

 މައްސަލައެއް ޖ ނާއ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ
 ޙުކުމެއް  ދިގުމުއްދަތެއްގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ ބާރަ ސާބިތުވެ ޝަރ ޢަތަށް 

 އެޙުކުމުން ނުވަތަ  ،ނިމުނުތާ ތަްނފ ޒްކޮށް ޙުކުމް  އެ ،ކޮށްފައިވާނަމަ
ނޑައެޅުނު  ؛ވެފައިވުން އަހަރު (އެކެއް) 01 މާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު  ކަ

3.    

 މ ހުންނަށް  ރަޖިސްޓަރ ކުރެވ  ސްގައި ކަސްޓަމް ގޮތުގައި ކ ޕަރުންގެ  ބޮންޑު
 ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް މިގޮތުން .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ކަސްޓަމްސްއިން

 .ދޫކުރެވ ނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް) 05 އަހަރަކު ،އަގަކާނުލައި ފަރާތަކަށް 
 

   (ށ)

 ،އިފާހާ ހަދާ އިތުރަށް  އަދަދަށްވުރެ ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި
 ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ފާހަށް  ހަދާ ހަލާކުވެގެން  ނުވަތަ  ގެއްލިގެން

 .ދައްކަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

   (ނ)

 ބޮންޑެޑް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރ   ނަމުގައި ފަރާތުގެ ހިންގާ  ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް
 ބޮންޑެޑް ،ބެލުމަށްފަހު އަދަދަށް މުދަލުގެ ހުރި ތަނުގައި  އަދަދާއި ވެއަރހައުސްގެ
 .ދެވ ނެއެވެ އިތުރުކޮށް ކ ޕަރުން ބޮންޑު ވެއަރހައުސްއަށް

 

   (ރ)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ   ކ ޕަރުން ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގައި 
 .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 ސްޓަރ  ރަޖި  ކ ޕަރުން ބޮންޑު  .259 (ހ)
 ހުށަހެޅުން  ކުރުމަށް 
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 ކ ޕަރުން ބޮންޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 22 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު އެދ  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ 
 

1.    

 ؛ލިޔުން ދިންކަމުގެ ވަޒ ފާ އެމުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނިން 
 

2.    

 ވަނަ  3 ނަންބަރާއި  ވަނަ 2 ގެ ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 258 ގަވާއިދުގެ މި
 ކިބައިގައި މ ހެއްގެ އެ ޝަރުޠުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުާުގައި 
 ؛ލިޔުން ފަރާތުގެ ކަމާބެހ  ސަރުކާރުގެ ،އެނގ ނެ ފުރިހަމަވާކަން

 

3.    

 ؛(ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ  ފޮޓޯ) ފޮޓޯ  2 ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ 
 

4.    

 މ ހެއްގެ އެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމްބަސ ން އެޤައުމެއްގެ  ،ބިދ ސ އެއްނަމަ
 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް  ނުވަތަ  ރިކޯޑު ކުށުގެ
 

5.    

 ގަވާއިދުގެ މި މ ހަކ  ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި ބޮންޑްކ ޕަރުގެ
 ،މ ހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 259

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ށިގެން ފެ ދުވަހުން  ހުށަހަޅާ  އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް
 އެމ ހަކ  އަދި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި  މ ހަކު އެ

 ،މ ހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި
 ރ ގައިދުވަހުގެތެ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް

 .އަންގަންވާނެއެވެ  އެކަން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ 
 

   (ށ)

 ރަޖިސްޓަރ   ކ ޕަރުން ބޮންޑު މަތ ން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި
 ،ދޫކުރެވ ނ  ފާސް ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި  ފަރާތްތައް  ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް

 ކާޑު  އަންގައިދ   ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު މ ހާގެ ވ ކޮށްދެ ރަޖިސްޓަރ 
 ވާރކް  ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މ ހެއްގެ އެ ިބދ ސ އެއްނަމަ އެމ ހަކ  އަދި .ގެނައުމުންނެވެ 

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ  އަސްލު ޕާމިޓުގެ
 

   (ނ)

 ކަސްޓަމްސްއިން ،އުޅ އިރު އި ސަރަޙައްދުތަކުގަ ކަސްޓަމްސްގެ ،ބޮންޑުކ ޕަރުން
 .ހުންނަންާވނެއެވެ  ހަރުކޮށްފައި ފެންނަގޮތަށް  ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ

 

   (ރ)

 މުދާ އެތަންތަނަށް  ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް
 ތިރ ގައި ދެވ ނ  ހުއްދަ ކުރުމުގެ އިމްޕޯޓް މުދާ އެތަންތަނުން  ،ވެއްދުމާއި
 ފަރާތުން  ހިންގާ ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ،ކަންތައްތައް ށްފައިވާ ބަޔާންކޮ

 .ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ 
 

 ވެައރަހއުްސއަށް  ބޮންޑެޑް  .260 (ހ)
 ތަނުން  އެ ވެްއދުާމއި، މުދާ 
 ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  އިމްޕޯޓް  މުދާ 

 ދިނުން 
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 ށް ފަރާތަ ހިންގާ ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރ   ކަސްޓަމްސްގައި ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް ،ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަހެއް) 05 ހަވާލުކުރެވ ތާ ރަޖިސްޓަރ 
 6 ސައިޒު  ،ބޯލްޑުކޮށް އަކުރު ،ބ ރުގައި ތަނުގެ  ކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި

 ނަންބަރާއި ރަޖިސްޓަރ  ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް ވާވަރަށް އިންޗިއަށް (ހައެއް)
 ލިޔެ އިނގިރ ސިބަހުން  ދިވެހިަބހުންނާއި  ންނަ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ހަރުކުރަންވާނެއެވެ
  

   (ށ)

 ކުރިން ގެނައުމުގެ ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް  ބޮންޑެޑް
 މުދާ ނަމުގައި  ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ 
 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ގުމަްށފަހުނެ ހުއްދަ ކުރުމުގެ  އިމްޕޯޓް

 

   (ނ)

 ބޮންޑެޑް ބަހައްޓާ  ތަކެތި  އެކުލެވ  އޫރުމަސް  އޫރުމަހާއި  ،ބަނގުރަލާއި
 ވެއްދުމުގެ މުދާ ވެއަރހައުސްތަކަށް ބޮންޑެޑް  އެ ،ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ވެއަރހައުސްތައް

 މިނިސްޓްރ  ހުއްދަ މުގެ ވިއްކު ކުރުމާއި  އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެފަދަ  ،ކުރިން
 .ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ނެގުމަށްފަހު  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް
 

   (ރ)

 އެންމެހައި މުދަލުގެ ގެންނަ  ރާއްޖެއަށް ބެެހއްޓުމަށް  ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
 .ރެވިފައެވެކު ކޮންސައިން ނަމުގައި ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް ހުންނަންާވނ   ލިޔުންތައް

 

 ވެައރަހއުްސއަށް ބޮންޑެޑް  .261 (ހ)
 ވެްއދުން  މުދާ 

 ނަމުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް  ވެއްދ ނ  މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 ކަސްޓަމްސްގައި  ،ނަގައި ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ 
 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ  ރަޖިސްޓަރ 

 

   (ށ)

 ބޮންޑެޑް އޮފިސަރަކާއި  ކަސްޓަމްސްގެ ވެއްދ ނ  މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 ދިމާވ ތޯ މުދަލާއި ޑިކްލަރ ޝަނާއި ހާޒިރުގައި ކ ޕަރެއްގެ ބޮންޑު  ވެއަރހައުސްގެ
 .ފަހުގައެވެ ޗެކުކުރުމަށް

 

   (ނ)

 ބޮންޑެޑް  ލިޔެ ބިންކާޑުގައި މުދަލެއް ހުރިހާ ވައްދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 .ބަލަހައްަޓްނވާނެއެވެ އަޕްޑ ޓްކޮށް  ސްޓޮކް ފަރާތުން ހިންގާ  އުސް ވެއަރހަ

 

   (ރ)

 ލިޔުންތައް  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ތިރ ގައި ވެއްދުމަށްޓަކައި މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ބ)

    .1 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް 

 ؛އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ ،ފާސްކޮށްފައިވާ އަގު
 

2.    

    .3 ؛ލ ޑިންގ އޮފް ބިލް ނުވަތަ  ބިލް އެއަރވ  މުދަލުގެ
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 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގ މުދަލުގެ

 
4.    

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރ  މުދަލުގެ
 

5.    

 ތެރ ގައި  މުދަލުގެ ގެންނަ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް  ބަނދަރުތަކުން  އެކި
 ނުވަތަ ފުޅި ހުންނަ  ލ ކުވެފައި  ނުވަތަ ނުަވތަހަލާކުވެފައި  އިތަޅައިގެންގޮސްފަ ،ހިމެނ 
 ބަނދަރުގައި  ،ތަކެއްޗަކ  މަދުވާ ލިޔުންތަކަށްވުރެ  ހުށަހަޅާ  ،ތަކެއްޗާއި ފަދަ  ދަޅު
 ބެލުމުގެ ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ  މުދާ ބަނދަރުގައި  ނުވަތަ ހުއްޓާ

 ހަވާލުވެފައިވާ  ބެލެހެްއޓުމާ މުދާ އެ ށް ބަޔާންކޮ ކަމެއްކަން ދިމާވި ހުއްޓާ  ދަށުގައި
 ކަސްޓަމްސްއަށް  ފަރާތުން  ހިންގާ  ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ،ލިޔުމެއް ފަރާތުގެ

 ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ޑިއުޓ  ދައްކަންޖެހ  މުދަލަށް އެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ
 .ނުޖެހ ނެއެވެ  ދައްކާކަށް  ފަރާތުން 

 

 ވެައރަހއުްސއަށް  ބޮންޑެޑް  .262 (ހ)
 މުދަުލގެ  ގެންނަ  ވެްއދުމަށް 
 ފާހަގަކުެރވުން  އުނިިއތުރު 

 އެއްޗަކަށް  އެ ،ހުށަނާޅައިފިނަމަ  ލިޔުން ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ފަރާތުން ިހންގާ ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ،ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހ 

 .ދައްކަންވާނެއެވެ
 

   (ށ)

 ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރ ގައި  މުދަލުގެ ގެންނަ މަށްވެއްދު ވެއަރހައުސްއަށް  ބޮންޑެޑް
  ބައިގައި ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މި އެފަރާތް ،ހުރިނަމަ މުދާ ޑިކްލެއަރނުކުރާ
 .ކުރެވ ނެއެވެ ޖޫރިމަނާ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ނ)

 ތިރ ގައި ދޫކުރެވ ނ  މުދާ ހުންނަ ވައްދާފައި ވެއަރހައުސްއަށް  ބޮންޑެޑް
 .ބ ނުންތަކަށެވެ  ފައިވާ ބަޔާންކޮށް

 

 ވެައރަހއުްސގައި  ބޮންޑެޑް  .263 (ހ)
 ދޫކުރުން  މުދާ  ހުންނަ 

 ؛ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް
 

1.    

 ؛އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް-ރ  ނުވަތަ  ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް  ރާއްޖެއިން
 

2.    

 ؛ފޮނުވާލުމަށް އަނބުރާ ފަރާތަށް  ފޮނުވި މުދާ
 

3.    

 ؛ގެންދިއުމަށް ތަކަށް ފިހާރަ ހިލ  ޑިއުޓ 
 

4.    

 ؛ގެންދިއުމަށް އުޅަނދުފަހަރަށް  ގޮތުގައި  ޝިޕްސްޓޯރުގެ
 

5.    

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް އަނެއް ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް  އެއް
 ؛ބަދަލުކުރުމަށް

6.    
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 މުދާ ސަބަުބން ހަލާކުވުމުގެ ނުވަތަ ސަބަބުން  ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު

 .ނައްތާލުމަށް 
 

7.    

 ތަކެތި އެކުލެވ  އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
 ގެނައުމާއި ތަކެތި އެފަދަ ނަމުގައި އެފަރާތެއްގެ ދޫކުރާނ  ފަރާތްތަކަށް  ޑިޕްލޮމެޓިކް

 ނެގުމަށްފަހު  ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  ހުއްދަ  ބ ނުންކުރުމުގެ 
 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ  އަށްކަސްޓަމްސް

 

   (ށ)

 ބޮންޑެޑް  އޮފިސަރަކާއި  ކަސްޓަމްސްގެ  ނެރެވ ނ   މުދާ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް
 ދިމާވ ތޯ މުދަލާއި ޑިކްލަރ ޝަނާއި ހާޒިރުގައި ކ ޕަރެއްގެ ބޮންޑު  ވެއަރހައުސްގެ
 .ފަހުގައެވެ ޗެކުކުރުމަށް

 

   (ނ)

 ބޮންޑެޑް  ލިޔެ ބިންކާޑުގައި ލެއްމުދަ ހުރިހާ ނެރ   ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް
 .ބަލަހައްަޓްނވާނެއެވެ އަޕްޑ ޓްކޮށް  ސްޓޮކް ފަރާތުން ހިންގާ  ވެއަރހައުސް 

 

   (ރ)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް މުދާ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް
 .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

 (ހ)
 

 ރުން އިމްޕޯޓްކު މުދާ  .264

 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 

1.    

 ؛ހުއްދަ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ  މުދާ
 

2.    

 .އިންވޮއިސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޓާރމުން އެފް.އައި .ސ  އަގު މުދަލުގެ
 

3.    

 ތިތަކެ އެފަދަ ،ތަކެތިނަމަ އެކުލެވ  އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި
 ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  ވިއްކުމަށް ކުރުމާއި އިމްޕޯޓް

 .ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ
 

4.    

 އުސޫލުން ކުރާ އިމްޕޯރޓް މުދާ ދޫކުރެވެނ  މުދާ އުޅަނދުފަހަރަށް  ޓޫރިސްޓް
 މުދާ ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް ފާރާތްތަކަްށވެސް އެފަދަ  ،ކަމަށްވާތ 
 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ  ލިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ނ ދޫކުރެވ 

 

   (ށ)

ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރެވ  ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވ  ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި 
އޫރުމަސް އެކުލެވ  ތަކެތި ލިބެންވ  ފަރާތަށް އެތަކެތި ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ތަކެތި 

 ގަޑިއިރުގެ (ދ އް ހަތްދިހަ ) 72 ދޫކުރާތާ ތަކެތި އެ ކަސްޓަމްސްއިންލިބުނުކަްނ، 
 72 އަދި  .ާވނެއެވެއަންގަން ކަސްޓަމްސްއަށް  ފަރާތުން  ލިބެންވ   ތަކެތި އެ ،ތެރ ގައި

   (ނ)
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( ދ އް ހަތްިދހަ ) 72 ގަޑިއިރުގެ ތެރ ގައި އެ ތަކެތި ނުލިބ ނަމަ ( ދ އް ހަތްދިހަ ) 
ޑިއިރުގެ ތެރ ގައި ކަސްޓަމްސް ގަ( އެކެއް) 44ގަޑިއިރު ހަމަވާ ވަގުތުން ފެށިގެން 

 .ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ
 

ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރެވ  ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވ  ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި 
 (ދ އް ހަތްދިހަ ) 72 އޫރުމަސް އެކުލެވ  ތަކެތި ލިބެްނވ  ފަރާތަށް އެ ތަކެތި ިލބުނ  

( އެކެއް) 44ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ތަކެތި ލިބ  ވަގުތުން ފެށިގެން ފަހުން ރުގަޑިއި
ތެރ ގައި ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް ގަޑިއިރުގެ 

 .އަންގަންވާނެއެވެ
 

   (ރ)

މުއްދަތުގެ ތެރ ގައި އެ ތަކެތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ރ)އާއި ( ނ) މާއްދާގެ މި
ފަރާަތށް ޔަކެތި ުނލިބ ނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ހާލަތެއް ދިމާވެގެްނ ލިބެންވ  

ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގ ނެގޮތެއް ނެްތނަމަ، 
ގަޑިއިރު ( ހަްތދިހަ ދ އް)  39ކަސްޓަމްސްއިން އެ މުދާ ދޫކުރި ވަގުތުން ފެށިގެން 

ޔުމުން ކަސްޓަމްސްައށް އެކަން އަންަގްނ ހަމަވުމުގެ ކުރިން އ މެއިލުން ނުވަތަ ލި
 . ވާނެއެވެ

 

   (ބ)

މުްއދަތުގެ ތެރ ގައި އެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ބ)އާިއ ( ރ)އާއި ( ނ) މާއްދާގެ މި
ތަކެތި ލިބެންވ  ފަރާުތން، އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ެއ 

ރުިފޔާއިންާް ޖޫރިމަނާ ( ދިަހ ހާސް) 44،444/ތަކެތި ިލބެންވ  ފަރާްތ 
-އަދި އެ މުއްދަތަށްފަހު އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެއިރަކަށްާް . ކުރެވ ނެއެވެ

ރުފިޔާއިން އެ ތަކެތި ލިބެްނވ  ފަރާތް ޖޫރިމަާނ ( އެއްސަތ ކަ ތިރ ސް ފަހެއް) 434/
 .ަގޑިއިރަށެވެ 333މިގޮތުން ޖޫރިމަނާ އެންމެ ގިނައިން ނެގ ނ  . ކުރެވ ނެއެވެ

 

   (ޅ)

ގޮތުގެަމތިން އެ މަޢުލޫމާުތ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ރ)އާއި ( ނ) މާއްދާގެ މި
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވ  ތަކެއްޗާއި 
އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވ  ތަކެތ ގެ ޑިކްލަރ ޝަން ނިންމައިެދވ ނ ، އެ މަޢުލޫމާުތ 

 .ޅުމުންނެވެކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެ

   (ކ)

ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވ  ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވ  ތަކެތި 
 444/-ދޫކުރި ގ ޓްފާސް ގެއްލިއްޖެނަމަ، އަލުން ގ ޓްފާސް ހަަދއިދެވ ނ  

 .ރޫފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ( ފަސްސަތ ކަ)
 

   (އ)

 ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް -ރ  ނުވަތަ  ޓްކުރުމަށް އެކްސްޕޯ މުދާ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް
 .ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  ލިޔުންަތއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި

 

 ނުވަތަ  އެކްސްޕޯޓްކުރުން  މުދާ  .265 (ހ)
 އެކްސްޕޯޓްުކރުން -ރ  

 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 

1.    
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 ؛ހުއްދަ ކުރުމުގެ ޓް އެކްސްޕޯ
 

2.    

 ؛އިންވޮއިސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޓާރމުން  ބ .އޯ.އެފް އަގު މުދަލުގެ
 

3.    

 މިނިސްޓްރ  ކުރުމަށް  އެކްސްޕޯރޓް  މުދާ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް މުދާ
 .ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް
 

4.    

 ފަރާތަށް  ފޮނުވި  މުދާ އެ ،މުދަލެއް ދާފައިހުރިވައް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 ހުށަހަޅައި ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ބަޔާންކޮށް  ސަބަބު  ފޮނުވާލެވ ނ   އަނބުރާ 

 ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް މުދާ މިފަދަ .ލިބިގެްނނެވެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ
 .ހަޅަންވާނެއެވެ ހުށަ ލިޔުންތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ނެރުމަށްވެސް

 

   (ށ)

 ތިރ ގައި ގެންދިއުމަށް  މުދާ  ފިހާރަތަކަށް  ހިލ  ޑިއުޓ  ވެއަރހައުސްއިން  ބޮންޑެޑް
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

266.
  

 މުދާ  ފިހާރަތަކަށް ހިލ  ޑިއުޓ  
 ގެްނދިއުން 

 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  އިވާ ބަޔާންކޮށްފަ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 

   (ހ)

 ހަދާފައިވާ  ގެންދިއުމަށް މުދާ ފިހާރައަށް ހިލ   ޑިއުޓ  ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް
 ؛އޯޑަރ ޕާޗ ސް 

 

   (ށ)

 ބޮންޑެޑް ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ  ޝިޕް އުޅަނދުފަހަރަށް  ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން
 ލިޔުންތައް  ޔާންކޮށްފައިވާބަ ތިރ ގައި ގެންިދއުމަށް މުދާ ވެއަރހައުސްއިން
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ގޮތުަގއި  ސްޓޯރްސގެ  ޝިޕް .267 (ހ)
 ދޫކުރުން  މުދާ 

 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 

1.    

 .އިންވޮއިސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޓާރމުން އެފް.އައި .ސ  އަގު މުދަލުގެ
 

2.    

 ތަކެތި އެފަދަ ،ތަކެތިނަމަ އެކުލެވ  އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި
 ޑިވެލޮޕްމަންޓުން  އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  ވިއްކުމަށް ކުރުމާއި އިމްޕޯޓް

 .ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ
 

3.    

 4 ބައިގެ އެއްވަނަ ގަވާއިދުގެ މި ދޫކުރެވ ނ  ތަކެތި ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް
 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އި ބާބުގަ ވަނަ
 

   (ށ)

.268 ތިރ ގައި ބަދަލުކުރެވ ނ   ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް އަނެއް ވެއަރހައުސްއިން  ބޮންޑެޑް އެއް  ކުރުން  ބަދަލު  މުދާ 
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 .ގޮތެގެމަތިންނެވެ  އެއްގޮތްވާ އުސޫލާ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

  

 ހުންނަ  ކޮށްފައި  ރަޖިސްޓަރ   މުގައި ނަ އެއްފަރާތެއްގެ ،ކުރެވ ނ  ޓްރާންސްފަރ މުދާ
 ވެއަރހައުސްއަކަށް ބޮންޑެޑް ކޮމާޝަލް  ވެއަރހައުސްއަކުން ބޮންޑެޑް ފްރ   ޑިއުޓ 
 ބޮންޑެޑް ފްރ  ޑިއުޓ  ވެއަރހައުސްއަކުން ބޮންޑެޑް  ކޮމާޝަލް ނުވަތަ 

 .ވެއަރހައުސްއަކަށެވެ
 

   (ހ)

 ބޮންޑެޑް ފްރ  ޓ ޑިއު ހުންނަ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ނަމުގައި އެއްފަރާތެއްގެ
 ބޮންޑެޑް ކޮމާޝަލް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ނަމުގައި އެފަރާތުގެ ވެއަރހައުސްއަކުން
 އިމްޕޯޓްކުރުން  ރާއްޖެއަށް މުދަލަކ  އެ ،ކުރިނަމަވެސް ބަދަލު  މުދާ ވެއަރހައުސްއަކަށް

 .ނުކުރެވ ނެއެވެ އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ މުދަލެއްނަމަ  މަނާ
 

   (ށ)

 އަނބުރާ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް  މުދާ ހުންނަ  ވައްދާފައި ފިހާރަތަކަށް  ހިލ  ޑިއުޓ 
 .ނުެވއްދ ނެއެވެ ވެއަރހައުސްއަކަށް ބޮންޑެޑް

 

   (ނ)

 ތިރ ގައި ކުރުމަށް ޓްރާންސްފަރ މުދާ  ުހންނަ  ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ރ)

 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 

1.    

 .އިންވޮއިސް މުދަލުގެ
 

2.    

 ހަލާކުވުމުގެ ނުވަތަ  ސަބަބުން  ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު  މުދާ ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
 .ގޮތުގެމަތިްނނެވެ  ކޮށްފައިވާބަޔާން ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި ނައްތާލެވ ނ   ސަބަބުން 

 

269.
  

 ނުވަތަ  ހަަމވުުމން  މުްއދަތު 
 ނައްތާލުން  މުދާ  ހަލާކުވާ 

 މުދަލުގެ ދައްކަންވާނ   ޑިއުޓ  މުދަލުގެ ުހންނަ  ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް
 ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް .މެދުވެރިންނެވެ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން

 ލައިސަންސް ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ގޮތުގައި މެދުެވރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތަކ 
 މުދަލުގެ ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް އެފަރާތަކަށް ،ފަރާތެއްނަމަ ލިބިފައިވާ 
 .ދެއްކ ނެއެވެ ޑިއުޓ 
 

 ވެައރަހއުްސގައި  ބޮންޑެޑް  .270 (ހ)
 ޑިއުޓ   މުދަލަށް  ހުންނަ 
 ދެއްކުން 

 ތަނުން  އެ  ނުވަތަ  ވެއްދުމުގައި ތަނަށް އެ މުދާ ހުްނނަ ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް
 ނުވަތަ ލިބި  ގެއްލުމެއް މުދަލަށް ހުރުމުގައި ހުންނަ  އެތަނުގައި ނުވަތަ  ނެރުމުގައި

 ވަގަށް  މުދާ އެ ނުވަތަ ،މަދުވެއްޖެނަމަ މުދާ އެ  ނުވަތަ  ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ
 ޑިއުޓ  ޓްއިމްޕޯ މުދަލަށް  އެ ފަރާތުން  ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ނަގައިފިނަމަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

   (ށ)
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 ބަލާ  ކަސްޓަމްސްއިން ،ފަހުން ދޫކުރެވ  މުދާ ހުްނނަ ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް

 އެ ގޮތަކުންވެސް އެނޫން ނުވަތަ  މަދުވެގެން  ސްޓޮކް މުދަލުގެ އެ ބެލުންތަުކން 
 އިސާފަ އެ ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ދައްކަންޖެހ ކަމަށް  ޑިއުޓ  އިތުރަށް މުދަލަކަށް 
 ތެރ  ދުވަހުގެ (ތިރ ސް) 30 ފެށިގެން  ދުވަހުން  އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ދެއްކުމަށް
 ދައްކައި  ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ އެ ފަރާތުން  ހިންގާ  ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް

 .ނިންމަންވާނެއެވެ 
 

   (ނ)

 ބަލާ  ކަސްޓަމްސްއިން ،ފަހުން ދޫކުރެވ  މުދާ ހުްނނަ ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް
 ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ނެގިފައިވާކަމަށް  ޑިއުޓ  އިތުރަށް މުދަލަކަށް  އެ ލުންތަުކން ބެ

 އިތުރަށް  މުދަލަށް  އެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ  7 މިގަވާއިދުގެ
 .ރިފަންޑްކޮށްދ ންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ޑިއުޓ  ނެގިފައިވާ

 

   (ރ)

 ދޫކުރެވުމުގެ އައިޓަމެއް ތަފާތު  ،ދޫކުރުމުގައި މުދާ ނަ ހުން ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
 ސްޓޮކް މުދަލުގެ  އެ ،އިތުރުވެއްޖެނަމަ ސްޓޮކް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ސަބަބުން 
 މި ،ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  ވައްދާމުދަލަށް  ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް ،ޗެކުކޮށް އަލުން

 ،ނިންމުމަށްފަހު ޑިކްލަރ ޝަން ސްގުޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ
 .ހަމަކުރަންވާނެއެވެ ސްޓޮކް

 

   (ބ)

 ކަމަށް  އިތުރުވާ ސްޓޮކް މުދަލެއްގެ ،ވައްދާފަހުން މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 ވެއްދި އެންމެފަހުން  މުދަލެއް  އެ ،ކުރެވިއްޖެނަމަ ފާހަގަ ދިމާނުވާކަމަށް  ނުވަތަ 
 އަލުން ސްޓޮކް މުޅި މުދަލުގެ އެ  ވ ތޯދިމާ މުދަލާ  ޑިކްލަރ ޝަނާއި ގުޑްސް 

 .ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ
 

   (ޅ)

 (އެކެއް) 1 ުނނެރެ ތަނުން  އެ ،މުދަލެއް އެއްވެސް  ވައްދާ ވެއަރހައުސްއަށް  ބޮންޑެޑް
 .ދައްކަންވާނެއެވެ  ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް މުދަލަށް އެ ،ހަމަވެއްޖެނަމަ ދުވަސް  އަހަރު
 

   (ކ)

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް  ސަބަބުން  ލަތެއްގެ ހާ ޚާއްޞަ  ނުފޯރާ ބާރު  އިންސާނ 
 އެ ފަރާތުން  ހިންގާ ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ،ލިބިްއޖެނަމަ ގެއްލުމެއް މުދަލަށް  ހުންނަ 
 .ނުޖެހ ނެއެވެ ދައްކާކަށް ޑިއުޓ  މުދަލަށް 

 

   (އ)
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 ރާތާފަ ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދެވ  އެތަން  ،ވެރިފަރާތާއި ތަނުގެ  ހަދާފައިހުްނނަ ބޮންޑެޑްވެއރހައުސް
 އެފަދަ އަދި.ނޯންނާނެއެވެ  ދައުރެއް ކަސްޓަމްސްގެ  މައްސަލައެއްގައި އެއްވެސް ޖެހ  ދެމެދު

 ނުވަތަ މުދާ  ބަަހއްޓާފައިހުންނަ  ވެއަރހައުސްއެއްގައި  ޮބންޑެޑް އެ ސަބަބުން  މައްސަލައެއްގެ
 ލަށް މުދަ އެ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެަނމަ މުދާ  ގެންދާ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮްނޑެޑް  އެ  ޑިއުޓ  ދައްކަންޖެހ   މުދަލަށް  އެ  ،ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް
 .ދައްކަންވާނެއެވެ  ފަރާތުން 

 ވެައރަހއުސް  ބޮންޑެޑް  .271
 ތަނުގެ  ހަދާފައިުހރި 
 އެތަން  ވެރިަފރާތާިއ،

 ފަރާތާ ރަިޖސްޓަރ ކޮށްެދވ  
 މަްއސަލަޖެުހން  ދެެމދު 

  ބަނގުރަލާއި ، މުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށްގެންގުޅު ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް
ތަކެއްޗާ ހަވާލުވާްނ  އެކުލެވ  އޫރުމަސް  އޫރުމަހާއިބަނގުރާ އެކުލެވ  ތަކެއްޗާއި 

ކަސްޓަމްސްއަށް ނާދެވ  ހާލަތްަތކުގައި އެ ތަކެތި ގެންދިއުމަށް ހަވާލު ކުރެވ ނ ، އެ 
ތުން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގާފައިވާ ތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް އެ ތަކެތި ލިބެންވ  ފަރާ

 .ފަރާތަކަށެވެ

 ވެައރަހއުސްތަކުން  ބޮންޑެޑް  .272 (ހ)
 އޫުރމަސް  ބަނުގރަލާއި 

 ބާވަތްަތއް  އެކުލެވ  
 ހަވާުލވާ  ގެްނދިުއމަށް 
 ޒިންމާ  ފަރާތްތަކުގެ 

 ބަނގުރަލާއި ގެންދާ ފަރާތްތަކަށްބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ 
ތަކެތި އެ ތަކެިތ  އެކުލެވ  އޫރުމަސް  އޫރުމަހާއިއެކުލެވ  ތަކެއްޗާއި ބަނގުރާ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ފަރާތްތަކުން  ހަވާލުވާ  ގެންދިއުމަށް ތަންތަނަށް  ގެންދަންޖެހ  
 .ކެވެކުށެ ކުރުމަކ   ކަންތައްތައް 

 

   (ށ)

ތަްނ އާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވ  ބާވަތްތައް ގެންދަންޖެހ  ބަނގުރާ
އެހެން ނަމަވެސް ެއ ފަދަ މުދާ )ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ގެްނދިޔުން؛ 

ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަޔާއެކު 
  .(އެހެންތަނަކަށް ވަގުތ ޮގތުން ކައިިރކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

 

1.    

 ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ބާވަްތތައް އެކުލެވ  އޫރުމަސް  އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި 
 ؛ވިއްކުން ނުވަތަ  ދިނުން  ބ ނުންކުރުން ނުަވތަ  ޚިލާފަށް

 

2.    

ކަްށ ތަނަ ގެންދަންޖެހ   ބާވަތްތައް  އެކުލެވ  އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި 
 ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއް  އިންސާނ  ބާރު ނުފޯރާފަދަ ޚާއްސަ ގެންދިއުމުގައި
ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަކުރާ ތަނަކަްށ  ތަކެތި  އެ އްދައާއެކުހު ކަސްޓަމްސްގެ

  .ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ އުޅަނދަކަށް އެހެން ނުވަތަ . ގެންދެވިދާނެއެވެ
 

   (ނ)

 ނުވަތަ  ތަނެއް  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރ   ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްއެއްގެ ބޮންޑެޑް
 ދިނުމަށްފަހު  މުއްދަތެއް ރުމަށްމަރާމާތުކު ތަނެއް  އެ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ކޮންޓެއިނާއެއް 

 .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން  ފަރާތަށް  ިހންގާ ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް އެކަން
 

 ވެައރަހއުސް  ބޮންޑެޑް  .273 (ހ)
 މަާރމާތުކުަރންޖެުހން  ހަލާކުވެ 

 ކޮންޓެއިނަރުގެ  ނުަވތަ ތަން  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 ކަންކަން ފަދަ ފޫވެއްޓުން ހަލާކުވެ ކޮންޓެއިނަރ ތަޅުނުލެވުމާއި ހަލާކުވެ ތްދޮރުފަ

 .ހަލާކުވުންކަމުގައެވެ ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ބެލެވ ނ  

   (ށ)
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 ،ތެރ ގައި މުއްދަތުގެ ދ  ކަސްޓަމްސްއިން ކުރުމަށް މަރާމާތު ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 ސަބަބު ދިމާވާންޖެހުނު  އެގޮތަށް  ،މަނުނިމިއްޖެނަ މަރާމާތުކޮށް ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

  3ގިނަވެގެން  މަރާމާތުކުރުމަށް ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ،ބެލުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން
 މަރާމާތުކޮށް ތެރ ގައި މިމުއްދަތުގެ .ދެވިދާނެއެވެ މުއްދަތެއް މަސްދުވަހުގެ (ތިނެއް)

ނޑާލެވ ނެއެވެމެ ދިނުން  ޚިދުމަތް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް ،ނުނިމިއްޖެނަމަ  .ދުކަ
 

   (ނ)

 އޯނަރޝިޕް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް އެ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް
 މި ފަރާތް ބަަދލުކުރެވ  އޯނަރޝިޕް ،ބ ނުންވެއްޖެނަމަ ބަދަލުކުރަން ފަރާތަކަށް  އެހެން

 ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގައި ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެ
 ކުރިން ،ހުށަހަޅާއިރު އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ   މިގޮތުން  .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރ 

  .ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ ލިޔުމެއް ފަރާތުގެ ހިންގި ވެއަރހައުސްއެއް  ބޮންޑެޑް އެ
 

 ވެައރަހއުްސގެ  ބޮންޑެޑް  .274 (ހ)
 ަބދަލުކުރުން  އޯނަރޝިޕް 

 ބޮންޑެޑް  އެ ކުރިން ،ވ ނ ބަދަލުކުރެ އޯނަރޝިޕް ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 މުދަލުގެ  ހުރި ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް ނަމުގައި ފަރާތުގެ  ހިންގި  ވެއަރހައުސް 

 މުދަލެއް އެއްވެސް  ،ޗެކުކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން ހާޒިރުގައި  ވެރިފަރާތުގެ ސްޓޮކް
  .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ޑިއުޓ  މުދަލަކަށް އެ މަދުވާނަމަ

 

   (ށ)

 ހުށަހެޅުމުގެ ކަސްޓަމްސްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އޯނަރޝިޕް އަރހައުސްގެ ވެ ބޮންޑެޑް
 ހަލާކުވެފައި  މުދަލާއި ހުންނަ  ހަމަވެފައި މުއްދަތު ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް ، ކުރިން
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ  269 ގަވާއިދުގެ މި މުދަލާމެދު ހުންނަ 

 ފަރާތުން  ހިންގި އުސްވެއަރހަ ބޮންޑެޑް އެ ކުރިން ،ގޮތުގެމަތިން
 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ 

 

   (ނ)

 ވެއަރހައުސްގެ ބޮންެޑޑް ،ބަދަލުކުރުމަށްަފހު އޯނަރޝިޕް ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް މަހު ބަދަލުވާ  އޯނަރޝިޕް ،ދޫކުރެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ 
  .ދެއްކުމުންނެވެ ޓަމްސްއަށްކަސް އެމަހުގެފ  ،އޮވެއްޖެނަމަ ނުދައްކައި ފ  ދައްކަންޖެހ 

 

   (ރ)

 ބޮންޑެޑް އެ ނިމުމުން ބަދަލުކޮށް އޯނަރޝިޕް  ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 ނަމަށް  ފަރާތުގެ ބަދަލުކުރެވުނު  އޯނަރޝިޕް  ،މުދާ ހުރި ވެއަރހައުސްއެއްގައި 

 .ނުކުރެއެވެ މަނައެއް  މިގަވާއިދު ބަދަލުކުރުން 
 

   (ބ)

 ސަރަޙައްދަށް  ހިމެނ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްއަށް  ބޮންޑެޑް
 ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ވަދެނިކުމެވުމަށް  އެތަންތަަނށް  ހަމައެކަނި ވަދެވ ނ 

 .މ ހުންނަށެވެ 
 

 ވެައރަހއުްސއަށް  ބޮންޑެޑް  .275 (ހ)
 ނުކުމެުވން  ވަދެ 

   (ށ) ޑްބޮންޑެ ބ ުނމަކަށް އެފަރާތުގެ ،ފަރާތުން ހިންގާ  ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް
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 މ ހަކު ސަރަޙައްދަކަށް ހިމެނ   ވެއަރހައުސް ބޮންެޑޑް ނުވަތަ  ވެއަރހައުސްއަށް
 ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު  މ ހެއްގެ އެ ،ހާލަތެްއގައި ބ ނުންވެއްޖެ  ވައްދަން
 އެކަމެއް ފާސް ވަގުތ  ދޫކުރެވ  މިގޮތުން  .ހޯދަންވާނެއެވެ ފާހެއް ވަގުތ   ،ހުށަހަޅައި
 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ  މްސްއަށްކަސްޓަ ލަސްނުވެ  ނިމުމުން 
 ސަރަޙައްދަށް  ހިމެނ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްއަށް  ބޮންޑެޑް
 ކަސްޓަމްސްއަށް  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ހޯދުމަށް ފާސް ވަގުތ  ވަނުމުގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 

 (ނ)
 

  
 

 އަދި އެޑްރެސް ނަމާއި މ ހާގެ  ބ ނުންވާ  ވަންަނން ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 ޕާސްޕޯޓް  ،ބިދ ސ އެއްނަމަ ؛ނަންބަރުާު ކާޑު އަންގައިދ   ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 ؛ނަންބަުރާު ވ ސާ ވާރކް  ނަންބަރާއި 
 

1.    

 ؛މުއްދަތު ތާރ ޚާއި ބ ނުންވާ  ވަނުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 

2.    

 .ސަބަބު  ބ ނުންވާ  ވަންނަން ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 

3.    

 އެދި ހޯދުމަށް ާފސް ވަގުތ  ގޮތުގެމަތ ން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި
 ހުށަހެޅި ހޯދުމަށްއެދި ފާސް ވަގުތ  ،ދޫކުރެވ ނ  ާފސް ވަގުތ  ފަރާތްތަކަށް  ހުށަހަޅާ
 އަދި .ވެގެނައުމުންނެ ކާޑު  އަންގައިދ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ  މުއްދަތު މ ހާގެ
 އަސްލު  ޕާމިޓުގެ ވާރކް  ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މ ެހއްގެ އެ ބިދ ސ އެއްނަމަ އެމ ހަކ 
 .ގެނައުމުންނެވެ  ކާޑު  ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ 
 

   (ރ)

ފާސް އެ  ވަގުތ  ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވަނުމަށް ބެނުންވާ ފަާރތްތަކަށް ދޫކުރާ 
   ތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ، ފާހުގެ އަގަށްާވ ފާރަތެއްގެ އިހުމާލުން ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، ނުވަ

ރުފިޔާ، އެ ފާސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސަށް ( ދުއިސައްތަ) 944/-
 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

   (ބ)

 ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް ،މުދަލެއް ހުންނަ ވައްދާފައި ވެއަރހައުސްއަށް  ބޮންޑެޑް
 .މުއްދަތަށެވެ  ދުވަހުގެ އަހަރު (އެކެއް) 01 ގިނަވެގެން  ބެހެއްޓ ނ   ނުނެރެ
 

 ވެައރަހއުްސއަށް  ބޮންޑެޑް  .276 (ހ)
 ުމދާ  ހުންނަ  ވަްއދާފައި 
 މުއްަދތު  ބެހެއްޓ ނެ  ނުނެރެ 

 ވެއަރހައުސްގައި  ބޮންޑެޑް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 އެކްސްޕޯޓް  ޖެއިންރާއް ނުވަތަ  ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް މުދާ ހުންނަ  ބެހެއްޓިފައި 
 އެ ތެރ ގައި މިމުއްދަތުގެ. ދެވ ނެއެވެ މުއްދަތު  ދުވަހުގެ  (ތިރ ސް) 30 ކުރުމަށް

 ބައިގައި  ވަނަ  14 ގަވާއިދުގެ މި ،ޢަމަުލނުކޮށްފިނަމަ އެގޮތުގެމަތިން  މުދަލާމެދު
 .ޢަމަލުކުރެވ ނެއެވެ  މުދަލާމެދު އެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

  (ށ)

 ބާޠިލުކުރުާމއި  ޑިކްލަރ ޝަން  .277 (ހ) ޑިކްލަރ ޝަނަކަށް  ގުޑްސް  އެސެސްކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ރހައުސްއެއްގެވެއަ ބޮންޑެޑް
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 އެޑިކްލަރ ޝަނެއް އިތުރުވެއްޖެނަމަ  ދުވަހަށްވުރެ  (ފަނަރަ) 15 ނުދައްކައި ފައިސާ
 .ބާޠިލުކުރެވ ނެއެވެ

  

 އިޞްލާޙުުކރުން 

 ޑިކްލަރ ޝަނެއް ގުޑްސް  ދައްކާފައިވާ ސާ ފައި ނަމުގައި ވެއަރހައުސްއެއްގެ  ބޮންޑެޑް
 އެޑިކްލަރ ޝަން ނުވަތަ ފަރާތުން  ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ބާޠިލުކުރެވ ނ 
 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމުން އެދި އެކަމަށް ފަރާުތން ކޮށްފައިވާ  ކޮންސައިން

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ 
 

   (ށ)

 ޑިކްލަރ ޝަނެއް ގުޑްސް  ކާފައިވާދައް ފައިސާ  ނަމުގައި ވެއަރހައުސްއެއްގެ  ބޮންޑެޑް
 ރިފަންޑު ފައިސާ ގުޅިގެން ކުރުމާ އިޞްލާޙު ނުވަތަ  ،ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ

 އެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ  7 ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރަންޖެހ ނަމަ
 .ރިފަންޑްކޮށްދ ންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން  ފައިސާ

 

   (ނ)

 ތިރ ގައި  ހާލަްތތައް ބާޠިލުކުރެވ ނެ  ރަޖިސްޓަރ  ގެވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 .މިވަނ އެވެ ބަޔާންކޮށްފައި 

 

 ބާޠިލުކުރުމާއި  ރަިޖސްޓަރ   .278 (ހ)
 ހިފެހެއްޓުން 

 

 ބާޠިލުޮކްށދިނުމަށް  ރަޖިސްޓަރ   ފަރާތުން  ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 ؛އެދުން

 

1.    

 .އުވާލުން ކުންފުނި ފައިވާރަޖިސްޓަރ ކޮށް ގޮތުގައި  ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް
 

2.    

    .3 ؛އިފުލާސްކުރުން ފަރާތް ހިންގާ  ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް

 ބޮންޑެޑް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 255 ގަވާއިދުގެ މި
 .ނުދެއްކުން ފ  ދައްކަންޖެހ  ވެއަރހައުސްއަށް

 

4.    

 ހިންގާ ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް އެ ޢިމާރާތް ހިންގާ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 ؛ނެތުން ކުރެވެން ބ ުނން  ފަރާތަށް 

 

5.    

 އެއްވެސް  ތަނުން  އެ ،ވެއްދުމަށްފަހު މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް  ބޮންޑެޑް
 މަސް (ހައެއް) 06 ނުވައްދާ މުދާ އެތަނަށް ނުވަތަ ނުނެރެ  މުދަލެއް

 ؛ބެހެއްޓުން  ގިނަދުވަހު  ދުވަހަށްވުރެ
 

6.    

 ނަމުގައި އެފަރާތެއްގެ ،ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓަރ  ހައުސްގެވެއަރ ބޮންޑެޑް
 ބާޠިލު  ރަޖިސްޓަރ  ،ކޮށްދެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ  ވެއަރހައުސްއެއް ބޮންޑެޑް އަލުން

 .ފަހުންނެވެ  މަސްދުވަސް (ހަތަރެއް) 4 ފެށިގެން  ދުވަހުން ކުރެވުނު
 

   (ށ)

   (ނ) ބޮންޑެޑް އެވަގުތު ،ޖެނަމަކުރެވިއް ބާޠިލު  ރަޖިސްޓަރ  ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
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 ކުރުމަށް ކްލިއަރ މުދާ އެ ޗެކުކޮށް ސްޓޮކް މުދަލެއްގެ ހުރިހާ ހުރި ވެއަރހައުސްގައި 
  30 ފޮނުވާލުމަށް  ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން އަނބުރާ  ުނވަތަ ކުރުމަށް ޓްރާންސްފަރ ނުވަތަ 

 .އެވެދެވ ނެ ފަރާތަށް  ހިންގި ވެއަރހައުސް  ޮބންޑެޑް މުއްދަތެއް  ދުވަހުގެ  (ތިރ ސް)
 ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ކްލިއަރ މުދާ އެ ތެރ ގައި އެމުއްދަތުގެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި ،ނުލެވިއްޖެނަމަ ފޮނުވާ 
 .ނައްތާލެވ ެނއެވެ މުދާ އެ ގޮތުގެމަތިން 

 
 ވަނަ 3 ރާއި ނަންބަ ވަނަ 2 ގެ (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 258 ގަވާއިދުގެ މި

 ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި  ކ ޕަރުންގެ ބޮންޑު  ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުާުގައި 
 ނުވަތަ އުޅ ކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ  ކޮށްފިކަމަށް  މ ހަކު ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރ ކޮށް

 ކަސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވިކަމަށް ކުރުމުގައި ކުށެއް އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ
 ގޮތެއް  ބެހ ގޮތުން  ދަޢުވާކުރުމާ މައްސަލައިގައި އެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤ ޤަށް 
 އެފަރާތަކަށް  ނިމެްނދެން ގޮތެއް  ޝަރ ޢަތުން  މައްސަލައާމެދު އެ ނުވަތަ ،ނިމެންދެން

 .ހިފެހެއްޓ ެނއެވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ
 

 ކ ޕަރުންނަށް  ބޮންޑު  .279 (ހ)
 ހުއްދަ  ދޫކުެރވިފަިއވާ 

 ހިފެހެއްޓުން ކުރުާމއި ބާޠިލު
 

 ތަޙުޤ ޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ދަޢުވާ ނުވަތަ ،ނުވެއްޖެނަމަ ސާބިތު  ަޝރ ޢަތަށް  ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ 

 .ދ ންވާނެއެވެ  އެފަރާތަކަށް އަލުން  ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ،ނިންމައިފިނަމަ ނުކުރަން
 

   (ށ)

 ތަޙުޤ ޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 އެފަރާތަކަށް ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރ ޢަތަށް  ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ 
 .ބާޠިލުކުރެވ ނެއެވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ

 

   (ނ)

 ބޮންޑެޑް ދެން ދުވަސްވަން އަހަރު  (އެކެއް) 01 ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 .ބަލަހައްޓަްނވާނެއެވެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ،ފަރާތްތަކުން  ހިންގާ  ވެއަރހައުސް 

 

 ބެލެހެއްޓުން  ލިޔުންތައް  .280 (ހ)

 ؛ލިޔުންތައް އެންމެހައި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅ ގޮތުން މުދަލާ
 

1.    

 ދެމެދު ފަރާތްތަކާ  ހިންގާ ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ވެރިފަރާތާއި  މުދަލުގެ
 ؛ލިޔުންތައް އެންމެހައި މުޢާމަލާތްކުރެވ   ގުޅ ގޮތުން މުދަލާ
 

2.    

 .ލިޔުންތައް ހުރިހާ  މުޢާމަލާތްަތކާގުޅ  ފައިސާގެ މުދަލާގުޅ 
 

3.    

 ފަސ ހައިން  ބަލަހަްއޓަްނވާނ  ލިޔުންތައް ބަލަަހއްޓަންޖެހ   ދަށުން  ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި
 .އެވެފައިލްކޮށްފަ  ތަރުތ ބުން  ހޯދ ނެހެން 

 

   (ށ)



165 
 

 ގުޅ ގޮތުން ވެއަރހައުސްއާ  ބޮންޑެޑް  ނުވަތަ  ފަރާތަކާމެދު ހިންގާ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 ހިތްހަމަނުޖެހ   ފަރާތް ހިންގާ ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ގޮަތކާމެދު ޢަމަލުކުރި ކަސްޓަމްސްއިން

 ކަށްއެފަރާތަ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ މިނިސްޓަރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ
 .ލިބިގެންވެއެވެ 

 

281.
  

 ހުށަހެޅުން  މަްއސަލަ

 ކުރެވިގެން ރަޖިސްޓަރ   ކަސްޓަމްސްގައި ކުރ ގައި  ފެުށމުގެ ޢަމަލުކުރަން  މިގަވާއިދަށް
 ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ  މިގަވާއިދު ،ވެއަރހައުސްތައް ބޮންޑެޑް ހިންގަމުންދާ 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި ގައިތެރ  ދުވަހުގެ  (އަށްޑިހަ ސަތ ކަ) 180 ޝާއިޢުކުރާތާ
 ހަމަވާއިރު މުއްދަތު މިގޮތުން  .ރަޖިސްޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ އަލުން  ފުރިހަމަކޮށް ޝަރުޠުތައް 

 .ހުއްޓާލެވ ނެއެވެ  ޚިދުމަތްދިނުން ވެއަރހައުސްތަކަށް ބޮންޑެޑް ފުރިހަމަނުކުރެވ  ޝަރުޠު
 

282.
  

 ޢަމަލުކުރަން  މިަގވާިއދަށް 
 ރަިޖސްޓަރ   ކުރ ަގއި  ފެށުމުގެ 

  ކުރެވިަފއިވާ 

 ބާބު  ދެވަނަ 
 
 ބޮންޑު  ކަސްޓަމްސްގެ 
 

 ކްލިއަރކުރެވެންދެންން ރާއްޖެއަށް ގެްނނަ މުދާ ފަރާތްތަކު އެކި ،ބޮންޑަކ  ކަސްޓަމްސްގެ
 ،ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ފޮނުވާލެވެންެދން  ބ ރަށް ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ނުވަތަ 

ނޑައަ ކަސްޓަމްސްއިން  .ތަންތަނެވެ  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ބެހެއްޓުަމށް  މުއްދަތަކަށް  ޅާ ކަ
 

283.
  

 ބޮންޑު  ކަސްޓަމްްސގެ 

 .ބެހެއްޓިދާނެއެވެ  މުދާ ބާވަްތތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ބޮންޑުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ
 

284.
  

 ބޮންޑުަގއި  ކަސްޓަމްްސގެ 
 މުދާ  ބެހެއްޓ ނެ 

 ؛މުދާ ވިޔަފާރި  ގެންނަ  ދަތުރުވެރިން  ކޮންސައިންކޮށްގެން އެކިފަރާތްތަކަށް 
 

   (ހ)

 ؛މުދާ ގެންނަ  ދަތުރުވެރިން ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ ގޮތުގައި ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް
 

   (ށ)

 ދައްކަންޖެހ   ޑިއުޓ  ސަބަބުން އިތުރުވުމުގެ އެލަވަންަސށްވުރެ ދެވ  ދަތުރުވެރިންނަށް 
 ؛މުދާ
 

   (ނ)

 ގެންނަ  ބިދ ސ ން ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 285 ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ތަކެތި
 

   (ރ)

 މަނާ ގެނައުން ރާއްޖެައށްއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، 
ހުއްދައެއް އޮވެގެން ރާއްޖެއަށް  ތަކެއްޗާއި ޚާއްޞަ  ހިމެނ  ތެރ ގައި ތަކެތ ގެ 

 އެހެން ފިޔަވައި  ތަކެތި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތިރ ގަ އެތެރެކުރެވ  ތަކެތ ގެ ތެރެއިން

 ބ ރަށް  ރާއްެޖއިން  އަނުބރާ  .285 (ހ)
 ކަސްޓަމްސްަގއި  ގެްނދާގޮތަށް 

 ބެހެއްޓުން  ތަކެތި
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 އެނބުރި  މ ހަކު އެ ،ގެނެސްފިނަމަ ބިދ ސ އަކު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ،އެއްޗެއް
 އެ ދަށުގައި  ބެުލމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ  ދ ގޮތަށް އަނބުރާ ފުރާއިރު ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން
 .ބެހެއްޓިާދނެއެވެ މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  (ސްތިރ ) 30 އެއްޗެއް 

 
 .ބާވަތްތައް  އެކުލެވ  އޫރުމަސް  ،އޫރުމަހާއި

 
4.    

 ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ރާއްޖެއިން ތަކެތި  އެ ލައްވައި ކުމ ހަ އެހެން ނޫން  ފަރާތް ގެންނަ  ތަކެތި  ބެހެއްޓ  
 ތަކެތި އެ ،ލިޔުމަކާއި ފަރާތުގެ ގެނައި ތަކެތި އެ ،ގެންދާނަމަ ބ ރަށް 

 ތަކެތި  އެ ހުށަހެޅުމުން އޮރިޖިނަލް  ލިޔުމުގެ ދ  ކަސްޓަމްސްއިން ހިފެހެއްޓުމަށްަފހު 
 .ދޫކުރެވ ނެއެވެ އެފަރާތަކަށް

 

   (ށ)

 އުނިކުރެވިފައި
 

   (ނ)

 ރާއްޖެއަށް އެއްޗެއް އެފަދަ ފަރާތްތަކުން  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ކަންހިނގާފައިވާ  މައްސަލައިގައި  އެ ބާވަތާއި އެއްޗެއްގެ އެ ،ސަބަބުން ގެނައުމުގެ

 މައްސަލައާމެދު އެ ،ތަޙުޤ ޤުކުރުމާއި މައްސަލަ އެ ބެލުމަށްފަހު  ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތަށް 
 ހުރަހެއް މިމާއްދާ އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު މަތިން އެއްގޮތްވާގޮުތގެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 .ނާޅައެވެ

 

   (ރ)

 މުއްދަތުގެ ހުންނަ  ބަހައްޓާފައި  މުދާ އެ ،މުދަލެއް ހުންނަ  ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
 ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި ،ހަމަވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު  ނުވަތަ  ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ތެރ ގައި
 .ނައްތާލެވ ނެއެވެ  މުދާ އެ ތިން ގޮތުގެމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގައި

 

 ބޮންޑުަގއި  ކަސްޓަމްްސގެ  .286 (ހ)
 ހަލާކުވުން  މުދާ  ހުންނަ 

 ލިޔުމެއް ބެހެއްޓިކަމުގެ ތަކެތި އެ ،ބެހެއްޓުމަށްަފހު ތަކެތި  ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
 .ދޫކުރަންާވނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް  މުދަލުގެ

 

   (ށ)

ބަޔާންކުާރ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  934ވާއިދުގެ އަދި މި ގަ، ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
 (ތިރ ސް) 30 ގިނަވެގެން  ބެހެއްޓ ނ   މުދާ ޙާލަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

އެމުދަލެއް  ،ނުގެންގޮސްފިނަމަ މުދާ ތެރ ގައި އެމުއްދަތުގެ .މުއްދަތަށެވެ  ދުވަހުގެ
ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓުމަށްަފހު އެމުދަލަކާެމދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ހިފެހެއް ކަ

ނޑައަޅާނ  . ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ މިގޮތުން އެފަދަ މުދަލާމެދު ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތެއް ކަ
ސްޓަމްސްގެ ކަ"ާބބުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަަނ ަބއިގެ ދެވަނަ މި

 .ނެވެން  "ކޮންޓްރޯލުގެދަށަށް ގެނެވ  ތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓ 
 

287.
  

 މުދާ  ބޮްނޑުަގއި  ކަސްޓަމްްސގެ 
 މުްއދަތު  ބެހެއްޓ ނެ 

 ތެރެއިން  ތަކެތ ގެ  ބެހެއްޓ   އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
 އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހ  ތަކެއްޗަށް އެ ދޫކުރެވ ނ  ތަކެތި ދައްކަންޖެހ  ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް

 ބޮންޑުަގއި  ކަސްޓަމްްސގެ  .288 (ހ)
 ދޫކުރުން  ތަކެތި  ހުންނަ 
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 .ނިންމުުމންނެވެ  ދައްކައި ދ   ބޮންޑު  ޖެހ ނަމަދައްކަން ފ  ބޮންޑު ޑިއުޓ އާއި
 

 އެ ދޫކުރެވ ނ  ތަކެތި  ބެހެއްޓ   ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ ގޮތުގައި  ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް
 .ނިންމުމުްނނެވެ  ދައްކައި ފ  ބޮންޑު  ދައްކަންޖެހ  ތަކެއްޗަށް

 

   (ށ)

 ފ  ތަކެތި  ބެހެއްޓ  ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ  ގޮތަށް އިމްޕޯޓްކުރާ  ށްރާއްޖެއަ
 .މުއްދަތަށެވެ  ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 03 ގިނަވެގެން ބެހެއްޓ ނ   ނެގުމަކާނުލައި 

 

 ބޮންޑުަގއި  ކަސްޓަމްްސގެ  .289 (ހ)
 ފ ނެގުން  ތަކެއްޗަށް  ހުންނަ 

 ކޮންމެ އިތުރުވާ ،ފަހުހަމަވުމަށް މުއްދަތު  ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 .ނެގ ނެއެވެ ފ  މަގުން  ރުފިޔާގެ (ފަންސާސް) 50 މ ޓަރަކަށް ކިޔުބިކް ދުވަހަކަށް 
 .ނެގ ނެއެވެ ފ  މިރ ޓުން ވ ނަމަވެސް ކަމުގައި ހަމަނުވި މ ޓަރެއް ކިޔުބިކް

 

   (ށ)

 ބަހައްޓާ  ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ،ތަކެތި ަބހައްޓާ ގޮތުގައި  ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް
 މަގުން ރުފިޔާގެ (ފަންސާސް) 50 ދުވާލަކަށް  މ ޓަަރކަށް ކިޔުބިކް ފެށިގެން ވަހުން ދު
 މިރ ޓުންފ   ވ ނަމަވެސް ކަމުގައި ހަމަނުވި  މ ޓަެރއް ކިޔުބިކް .ނެގ ނެއެވެ ފ 

 .ނެގ ނެއެވެ 
 

   (ނ)

 ކުރާ އެތެރެ ރާއްޖެއަށް ،މުދަލެއް ބަހައްޓާފައިހުރި  ގޮތުގައި ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް
 އެތެރެ ފެށިގެން  ތާރ ޚުން ބޮންޑުކުރި މުދާ އެ ،ބަދަލުކުރާަނމަ ގޮތުގައި މުދަލެއްގެ

 ،ފ  ދައްކަންޖެހ   މުދަލަށް  އެ ،ހަމައަށް ދުވަހާ ބަދަލުކުރި ގޮތުގައި މުދަލެއްގެ ކުރާ
 .ދައްކަންވާނެއެވެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި
 

   (ރ)

 ބެހެއްޓ   ގެންދާގޮތަށް  އަނބުރާ ފުރާއިރު ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން  އެނބުރި  ބިދ ސ ން 
 .ނުނަގާެނއެވެ ފ އެއް ބޮންޑު  ތަކެއްޗަށް

 
 

 

   (ބ)

 
 

 ބައި  އެާގރަަވނަ 
 

 ފިހާރަ  ހިލ  ޑިުއޓ  
 
 

 ފުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ،ތަކެތި ހުންނަ  ނުދައްކައި ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް ،ފިހާރައަކ  ހިލ  ޑިއުޓ 
 ވިއްކުމަށްޓަކައި ކުރޫންނަށް  ފަސިންޖަރުންނާއި  އަންނަ  ބ ރުން ރާއްޖެއިން ފަސިންޖަރުންނާއި

290.
  

 ފިހާރަ  ހިލ  ޑިއުޓ  
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 .ތަންތަނެވެ ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ
 

 މިނިސްޓްރ ، ހުއްދަ ހިންގުމުގެ  ފިހާރަ ހިލ   ޑިއުޓ ، ހިންގ ނ  ފިހާރަތައް ހިލ   ޑިއުޓ 
 .ށެވެފަރާތްތަކަ ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް
 

.291 (ހ)
  

 ފިހާރަތައް  ހިލ  ޑިއުޓ  
 ފަރާތްތައް  ހިންގ ނެ 

 ފިހާރަތަކުގައި  ހިލ  ޑިއުޓ  ފަރާތްތަކުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި
 ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި ،ހިންގުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތްތައް  ވިޔަފާރ ގެ

 . ކުރަންވާނެއެވެ
 

   (ށ)

 ބަޔާންކޮށްފައި ތިރ ގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ފަރާތްތަކުގެ  ގާ ހިން ފިހާރަ ހިލ  ޑިއުޓ 
 .މިވަނ އެވެ

 

292.
  

 ހިންގާ  ފިހާރަ  ހިލ  ޑިއުޓ  
 މަސްއޫިލއްޔަާތއި  ފަރާތްތަކުގެ 

 ޒިންމާ 

 ސަރަޙައްދުގައި  ހިމެނ  ފިހާރަ ހިލ   ޑިއުޓ  ނުަވތަ ފިހާރައިގައި ހިލ  ޑިއުޓ 
 ހިންގައިފިކަން  ނުވަތަ ހިންގާކަން ޢަމަލެއް  ފުޚިލާ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ

 އެކަން އަވަހަކަށް ވ އެންމެ ،އެނގިއްޖެނަމަ އުޅ ކަން  ހިންގަން  ނުވަތަ 
 ؛އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

   (ހ)

 ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  ވެއްދުމަށް ފިހާރައަށް  ހިލ  ޑިއުޓ 
 ހިލ  ޑިއުޓ  ވިއްކުމަށްޓަކައި މުދަލެއް އެއްވެސް ރުއިތު ފިޔަވައި މުދާ ދ ފައިވާ  ހުއްދަ

 ؛ނުވެއްދުން ފިހާރައަށް
 

   (ށ)

 ބ ނުންވެއްޖެ  ބަަލން ކަސްޓަމްސްއިން  މުދާ ހުރި ފިހާރައިގައި ހިލ  ޑިއުޓ 
 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބެލ ނެ  ހިނދެއްގައި

 

   (ނ)

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ގެކަސްޓަމްސް ،މުދަލާމެދު ހުންނަ  ފިހާރައިގައި ހިލ   ޑިއުޓ 
 ؛ނުކުރުން ޢަމަލު މެުނވ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ރ)

 ޑިއުޓ   ތެރ ގައި މަހުގެ ފާއިތުވި ، ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނަ 10  މަހެއްގެ މ ލާދ   ކޮންމެ
 މާއްދާގައި ވަނަ 298 ގަވާއިދުގެ މި، މުދަލާގުޅ  ވިއްކި ފިހާރައިން  ހިލ 

 ؛ގެންދިއުން ހުށަހަޅަމުން  ކަސްޓަމްސްއަށް ޔުންތައްލި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

   (ބ)

 މުދާ ނުވަތަ  ނެރުމުގައި މުދާ ނުވަތަ  ވެއްދުމުގައި މުދާ ފިހާރައަށް  ހިލ  ޑިއުޓ 
 މުދަލެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއްލިބި  މުދަލަށް ހުރުމުގައި ހުންނަ  ބަހައްޓާފައި 

 އަވަހަކަށް ވ އެންމެ އެކަން ،ނަގައިފިނަމަ ވަގަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ،މަދުވެއްޖެނަމަ
 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ޅ)

  ފިހާރައިގެ ހިލ   ޑިއުޓ  ،ވަގުތެއްގައި ކޮންމެ ހުންނަ  ހުޅުވިފައި ފިހާރަ ހިލ   ޑިއުޓ 
 ؛ތިބުން ފިހާރާގައި ހިލ  ޑިއުޓ  މުވައްޒަފުން

   (ކ)
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 ންތައްލިޔެކިއު މުދަލުގެ މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ފިހާރައަށް ހިލ  ޑިއުޓ 

 މިނިސްޓްރ  ހިންުގމަށް ފިހާރަ ހިލ  ޑިއުޓ  އެ ،ހުންަނންވާނ  ކޮންސައިންކޮށްފައި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ލައިސަންސްގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް

 .ނަމުގައެވެ ފަރާތެއްގެ
 

.293 (ހ)
  

 މުދާ  ފިހާރައަށް  ހިލ  ޑިއުޓ  
 މުާދެވއްުދން  އެތެރެުކރުާމއި 

 ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ވެއްދުމަށްޓަކައި މުދާ ފިހާރައަށް ހިލ   ޓ ޑިއު
 . ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ށ)

 ރާއްޖެއަށް ދެއްކުމަށްފަހު  ޑިއުޓ  ،ތަކެއްޗާއި ހުންނަ އުފައްދާފައި ރާއްޖ ގައި
 ތަފުސ ލު މުދަލުގެ އެ ،ވެއްދުމަށްޓަކައި ފިހާރައަށް  ހިލ  އުޓ ޑި މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ
 . ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ނ)

.294 . ފަރާތްތަކަށެވެ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތިރ ގައި  ،އުޅެވ ނ  ވަދެނުކުމެ ފިހާރަތަކަށް  ހިލ  ޑިއުޓ 
  

 ފިހާރަތަކަށް  ޑިއުޓ ހިލ  
 ވަެދނުކުެމއުޅުން 

 
 އަދި ފަސިންޖަރުންނާއި  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ފަސިންޖަރުންނާއި ފުރާ ށްބ ރަ ރާއްޖެއިން

 ؛ކުރޫން
 

  (ހ)

 ؛މުވައްޒަފުން ފިހާރައިގެ ހިލ  ޑިއުޓ 
 

   (ށ)

 ؛ފަރާތްތައް ހުއްދަދ  ކަސްޓަމްސްއިން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސް 
 

   (ނ)

 ނުވަތަ  ފުރާ ބ ރަށް  ން ރާއްޖެއި މ ހަކ  އެ  ،ވިއްކަންވާނ  މުދާ ފިހާރައިން ހިލ  ޑިއުޓ 
 ލިޔުމެއް އެނގ ނ  ކުރޫއެއްކަން  ނުވަތަ  ފަސިންޖަރެއް އައި ރާއްޖެއަށް

 . ހުށަހެޅުމުންނެވެ
 

.295 (ހ)
  

 މުދާ  ފިހާަރއިން  ޑިއުޓ ހިލ  
 ވިއްކުން 

 ހިންގާ ފިހާރަ  ިހލ  ޑިއުޓ  މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ ވިއްކާ ފިހާރައިން ހިލ  ޑިއުޓ 
 .އެވެބަލަހަްއޓަންވާނެ ފަރާތުން 

 

   (ށ)

 ޑިއުޓ  ،ގަތުމާއި ތަކެތި ތަނުން އެ ،މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތްކުރާ ފިހާރައިގައި ހިލ   ޑިއުޓ 
 އުޅުމަކ   އެތެރެކުރަން ތަކެތި އެފަދަ އެތެރެކުރުމާއި  ތަކެތި ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލ 

 ރާއްޖެއަށް އާއި އިރުުފރާ ބ ަރށް ރާއްޖެއިން މުވައްޒަފުން އެފަދަ  މ ގެތެރ ގައި. މަނާކަމެކެވެ
 .ނުހިމެނ ނެއެވެ އެތެރެކުރުމެއް ތަެކތި ،ގަތުމާއި ތަކެތި އަންނައިރު

 

   (ނ)

 ހަލާކުވުމުގެ ނުވަތަ ސަބަބުން  ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު  ،މުދާ ހުންނަ  ފިހާރަތަކުގައި ހިލ  ޑިއުޓ 
 ވާބަޔާންކޮށްފައި ބައިގައި ވަނަ  14 ގަވާއިދުގެ މި ނައްތާލެވ ނ   މުދާ ސަބަބުން 

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ 

296.
  

 ނުވަތަ  ހަަމވުުމން  މުްއދަތު 
 ނައްތާލުން  މުދާ  ހަލާކުވުމުން 



170 
 

 
 އެހެން އޯނަރޝިޕް ފިހާރައިގެ ހިލ  ޑިއުޓ  އެ ފަރާުތން ހިންގާ ފިހާރަ ހިލ  ޑިއުޓ 

 މި ފަރާތް ބަދަުލކުރެވ  އޯނަރޝިޕް ،ބ ނުްނވެއްޖެނަމަ ބަދަލުކުރަން  ފަރާތަކަށް 
 ކަސްޓަމްސްގައި  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެ
 ކުރިން ،ހުށަހަޅާއިރު އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ   މިގޮތުން  .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރ 

 .ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ލިޔުމެއް ފަރާތުގެ ހިންގި ފިހާރައެއް ހިލ  ޑިއުޓ  އެ
 

.297 (ހ)
  

 ފިހާރަިއގެ  ހިލ  ޑިއުޓ  
 ލުކުރުން ަބދަ އޯނަރޝިޕް 

 ފިހާރަ  ހިލ  ޑިއުޓ  އެ ކުރިން ،ބަދަލުކުރެވ ނ  އޯނަރޝިޕް ފިހާރައިގެ ހިލ   ޑިއުޓ 
 ވެރިފަރާތުގެ  ސްޓޮކް މުދަލުގެ  ފިހާރައިގައިހުރި ހިލ  ޑިއުޓ  ނަމުގައި ފަރާތުގެ ހިންގި 

 އެ މަދުވާނަމަ  މުދަލެއް އެއްވެސް  ،ކުރުމަށްފަހު ޗެކު ކަސްޓަމްސްއިން ހާޒިރުގައި
 .ދެއްކުމަށްފަހުަގއެވެ ޑިއުޓ  ށްމުދަލަކަ

 

   (ށ)

 ހުށަހެޅުމުގެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް  އޯނަރޝިޕް ފިހާރައިގެ ހިލ   ޑިއުޓ 
 ހަލާކުވެފައި މުދަލާއި ހުންނަ  ހަމަވެފައި މުއްދަތު ފިހާރައިގައި ހިލ   ޑިއުޓ ، ކުރިން
 ،ގޮތުގެމަތިން ކޮށްފައިވާބަޔާން މާއްދާގައި ވަނަ  296 ގަވާއިދުގެ  މި މުދަލާމެދު  ހުންނަ 
 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތުން  ހިންގި ފިހާރަ ހިލ   ޑިއުޓ  އެ ކުރިން
 

   (ނ)

 ދުވަހުގެ  ވަނަ 10  މަހެއްގެ މ ލާދ  ކޮންމެ  ،ފަރާތުން ހިންގާ  ފިހާރަ ހިލ  ޑިއުޓ 
 ގައިތިރ ، މުދަލާގުޅ  ވިއްކި  ފިހާރާއިން  ހިލ  ޑިއުޓ  ތެރ ގައި މަހުގެ  ފާއިތުވި، ކުރިން

 .   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

.298 (ހ)
  

 ފިހާަރއިގެ  ޑިއުޓ ހިލ  
 ބެލެހެއްުޓން  ލިޔެކިއުން 

 

 ގަނެފައިވާ މުދާ ) ރަސ ދު މުދަލުގެ ވިއްކާފައިވާ ފިހާރައިން ހިލ  ޑިއުޓ 
 ؛(މަޢުލޫމާތާއެކު މ ހާގެ ވިއްކި މުދާ ފަރާތާއި

 

1.    

 ؛އިންވެންޓްރ  ލުގެމުދަ
 

2.    

 ؛ތަފުސ ލު މުދަލުގެ މުއްދަތުހަމަވާ ނުވަތަ  ހަލާކުވާ
 

3.    

 .ތަފުސ ލު މަދުވާމުދަލުގެ
 

4.    

 ހިންގާ ފިހާރަ ހިލ  ޑިއުޓ ، ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި
 ލިޔުންތައް އެ ދިއަ . ގެންދަންވާނެއެވެ ބަަލހައްޓަމުން  ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ފަރާތުން 

 ފިހާރަ ހިލ   ޑިއުޓ  ގޮތް ބެލ ނެ  ހިނދެއްގައި  ބ ނުންެވއްޖެ ބަލަން  ކަސްޓަމްސްއިން
 .ހަމަޖައްސައިދ ންވާނެއެވެ ފަރާތުން  ހިންގާ 
 

   (ށ)

 ނުވަތަ ނެރުމުގައި ތަނުން  އެ  ނުވަތަ  ވެއްދުމުގައި މުދާ ފިހާރައަށް  ހިލ   ޑިއުޓ 
 ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ލިބި  ގެއްލުމެއް ށް މުދަލަ ހުރުމުގައި ހުންނަ  އެތަނުގައި

.299 (ހ)
  

 ދެއްުކން  ޑިއުޓ  
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 ހިލ  ޑިއުޓ  ،ނަގައިފިނަމަ ވަގަށް  މުދާ އެ ނުވަތަ ، މަދުވެއްޖެނަމަ މުދާ އެ ނުވަތަ 
 .ދައްކަންވާނެއެވެ ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް މުދަލަށް އެ ފަރާތުން  ހިންގާ  ފިހާރަ
 
 އެއްވެސް  ފިހާރައިން ހިލ  ޑިއުޓ  ގޮތުގެމަތިން  ވާބަޔާންކޮށްަފއި ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި

 ތިރ ގައި ދެއްކުމަށްޓަކައި ޑިއުޓ  މުދަލަށް އެ ،މަދުވެއްޖެނަމަ މުދަލެއް
 ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން  ހިންގާ  ފިހާރަ ހިލ  ޑިއުޓ  ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
 

   (ށ)

 ؛(އަގާއެކު އެފް.އައި.ސ ) ންވޮއިސްއި ކޮންފަރމ ަޝން ސ ލްސް މުދަލުގެ
 

1.    

 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދެއްކުމަށްޓަކައި  ޑިއުޓ  މުދަލަށް 
 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި
 

2.    

 ސްޓޮކް ތަނުގެ  ލިޔުންތަކާއި ވިއްކި  މުދާ  ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލ  ޑިއުޓ 
 އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހ  މުދަލަށް  އެ ،މަދުވެއްޖެނަމަ މުދާ ނުވަތަ  ،މަދިމާނުވެއްޖެނަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ފަރާތުން  ިހންގާ ފިހާރަ  ހިލ   ޑިއުޓ  އެ ،ޑިއުޓ 
 

   (ނ)

 
 

 ބައި  ބާރަަވނަ 
 

 ފާސްކުރުން  ބަލައި 
 
 
 ބާބު  އެްއވަނަ 

 
 ފާސްކުރުން ބަލައި  އުޅަނދު 

 
 

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބ ރުން ރާއްޖެއިން ،ނދުފަހަރާއިއުޅަ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ
 ކޮންޓްރޯލުގައިވާ  ކަސްޓަމްސް ،އުޅަނދުފަހަރާއި ފުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ،ފަހަރާއި އުޅަނދު

 އެހެން  ކައިރިކުރާ އުޅަނދުފަހަރާ މިފަދަ ،އުޅަނދުފަހަރާއި ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް
 ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި އުޅަނދެއް އެ  ،އަރައި ދަކަށްއުޅަނ އެ ،ހުއްޓުވައި އުޅަނދުފަހަރު

 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް  ހާލަތްތަކުގައި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތިރ ގައި އިޚުތިޔާރު 
  

300.
  

 ފާސްކުުރން  ބަލައި  އުޅަނދު 
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 ޢަމަލުކުރ ތޯ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އުޅަނދުފަހަރުން 
 ވަތަނު ؛ކަށަވަރުކުރުމަށް

 

   (ހ)

 ބެލުންތައް  ބަލަންޖެހ   ގޮތުން  އަދާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނ  ކަސްޓަމްސްގެ
 ނުވަތަ ؛ބެލުމަށް

 

   (ށ)

 ކުރަން ނުވަތަ  ކަމަށް ކޮށްފާނެ  ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  އުޅަނދަކުން
 ފެނިއްޖެ މްސްއަށްކަސްޓަ ކޮށްފައިވާކަމަށް  ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ އުޅ ކަމަށް

 ނުވަތަ  ؛ހިނދެއްގައި
 

   (ނ)

 ނުވަތަ މުދަލެއް  މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް  ނުވަތަ މުދަލެއް ދައްކަންޖެހ   ޑިއުޓ 
 އުޅަނދެއްގައި އެއްޗެއް ނުވަތަ  މުދަލެއް މަނާ ބ ރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އެއްޗެއް 

 ނުވަތަ ؛ ނަމަގަބޫލުކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ
 

   (ރ)

 މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް މެނުވ  ލިބިގެން  ހުއްދަ އިދާރާތަކުގެ ސަރުކާރުގެ 
 ނުވަތަ  މުދަލެއް މަނާ  ބ ރުކުރުން  ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އެއްޗެއް ނުވަތަ  މުދަލެއް
 .ގަބޫުލކުރެވ ނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ އުޅަނދެއްގައި އެއްޗެއް 

 

   (ބ)

ނޑުގައި ،އަންނަ ބ ރުން  ރާއްޖެއިން  ތެރެއިން އުޅަނދުފަހަރުގެ ދުއްވާ ކަ
 ދުއްވާފައިދާ ،އުޅަނދަކ  ބ ނުންވާ  ފާސްކުރަން ބަލައި  ކަސްޓަމްސްއިން
 އެންގުމުގެ މާސްޓަރަށް އުޅަނދުގެ ،ހުއްޓުމަށް އުޅަނދެއް އެ ،އުޅަނދެއްނަމަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު 
 

.301 (ހ)
  

ނޑުަގއި   ދުްއވާ  ކަ
 ހުއްުޓވުން  އުޅަނދުފަަހރު 

ނޑުގައި ،އަންނަ ބ ރުން  ރާއްޖެއިން  ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދެއް ދުއްވާފައިދާ ކަ
 ކަމެއް އެއްވެސް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އުޅަނދަކުން އެ ފާސްކުރުމުގައި  ބަލައި 

 ސަބަބެއް އެކަށ ގެންވާ  ގަބޫލުކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއަށް ނުވަތަ  ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ
 ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދު އެ ދަށުން ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ،އޮތްނަމަ
 އިޚުތިޔާރު  އެންގުމުގެ މާސްޓަރަށް އުޅަނދުގެ ،ދިއުމަށް  ބަނދަރަކަށް  ދަށުގައިވާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ށ)

 ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން  ވާ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި (ށ) އަދި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ޢަމަލު  އެގޮތަށް  ކިޔަމަންވެ  މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ އެންގުންތަކަށް  އަންގާ

 .ކުރަންވާނެއެވެ
 

   (ނ)

 ،އުޅަނދަކ  ވައިގެދަތުރުކުރާ ،ބ ނުންވާ ފާސްކުރަން ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން
 ވައިގެ އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދެއް އެ ،އުޅަނދެއްނަމަ ދުއްވާފައިދާ
 ޕައިލެޓަށް އުޅަނދުގެ މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓްރޯލް އެއަރޓްރެފިކް ޖެއްސުމަށް  ބަނދަރަކަށް 

.302 (ހ)
  

 ދަތުރުކުރާ  ވަިއގެ 
 ހުއްުޓވުން  އުޅަނދުފަަހރު 
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 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  އެންގުމުގެ
 
 އަންގާ ސްއިންކަސްޓަމް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ކިޔަމަންވެ ޕައިލެޓް އުޅަނދުގެ ކޮންޓްރޯލުންނާއި  އެއަރޓްރެފިކް  އެންގުންތަކަށް 
 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ  އެގޮތަށް 

 

   (ށ)

 އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 އަދި ބައިަނލްއަޤްވާމ  ވާހެދިފައި ބެހ ގޮތުން  ދަތުރުފަުތރާ ވައިގެ  އެންގުންތަކަކ  

 ގަވާއިދުތަކާ ކޮންޓްޯރލުގެ ޓްރެފިކް  އެއަރ ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި  ރާއްޖ ގެ
 .ވާންވާނެއެވެ  އެންގުންތަކަކަށް  އަންގާ ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ

 

   (ނ)

 ބަލައި  އުޅަނދެއް އެ ،އެރުމަށާއި އުޅަނދަކަށް ފާސްކުރަންޖެހ  ބަލައި  ކަސްޓަމްސްއިން
 މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ އެހ ތެރިކަން ބ ނުންވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް ސްކުރުމަށްޓަކައިފާ

 އެހ ތެރިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި އެގޮތުން  .ފޯރުވައިދ ންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ފޯރުވައިދ ންވާނެއެވެ  ޕައިލެޓް  ނުވަތަ  މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ

 

303.
  

 ބަލައި  އުޅަނދު 
 ުދގެ ުއޅަނ ފާސްކުރުުމަގއި 

 ޕައިލެޓް ނުވަތަ  މާސްޓަރ
 އެހ ެތރިކަން  ކަސްޓަމްްސއަށް 
 ފޯރުަވއިިދނުން 

 ރައްކާތެރިކަމާއެކު  ބ ނުންކޮށްެގން  ތަކެތި  ސިޑިފަދަ ،ހުންނަ ހަރުކޮށްފައި އުޅަނދުގައި
 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ފ ބ ނެ  އަރާ އުޅަނދަށް

 

   (ހ)

 ބަލައި  ތިބެގެން  ދަތަކަށް މުއް ވަކި އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސްގެ  އުޅަނދުގައި
 އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދުގައި ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް ފާސްކުރަންޖެހ 
 ފާޚާނާ ،ފެްނވެރުމާއި ،ބުއިމާއި ކެއިން ،ނިދުމާއި އޮފިސަރުންގެ އެ  ،ބ ތިއްބުމާއި

 ކާނުލައިއަގަ އެއްވެސް ފެންވަރެއްގައި އެކަށ ގެންވާ ކަންތައްތައް  ޒަރޫރ  ފަދަ  ކުރުން
 ؛ހަމަޖެއްސުން

 

   (ށ)

 ތަންަތން  އެދ  ކަސްޓަމްސްއިން  ހުޅުވުމަށް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  އުޅަނދު
 ؛ހުޅުވައިދިނުން

 

   (ނ)

 އެއްޗެއް  ކޮންމެ އެދިއްޖެ ދައްކަން ކަސްޓަމްސްއިން ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  އުޅަނދު
  ؛ދެއްކުން

 

   (ރ)

 ،ބ ނުންވެއްޖެނަމަ އެހ ތެރިކަން ފަންނ   ށްކަސްޓަމްސްއަ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި 
 .ފޯރުވައިދިނުން  އެހ ތެރިކަން ފަންނ   އެދ ގޮތެއްގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއިން

 

   (ބ)

 ކަންކަމުގައި އެންމެހައި ބ ނުންވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  އުޅަނދު
 .ދިުނން އެއްބާރުލުން  އެހ ތެރިކަމާއި

 

   (ޅ)
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 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބ ރުން ރާއްޖެއިން ،އުޅަނދުފަހަރާއި ންޓްރޯލްގައިވާކޮ ކަސްޓަމްސްގެ
 ތަޙުޤ ޤަކާ ކުރާ  ކަސްޓަމްސްއިން ،އުޅަނދުފަހަރާއި ފުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ،ފަހަރާއި އުޅަނދު
 ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދުފަހަރާއި ބ ނުންވާ  ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ގުޅ ގޮތުން

 ކައިރިކުރާ  އުޅަނދުފަހަރާ މިފަދަ ،އުޅަނދުފަހަރާއި ދެނިކުމެވާވަ ސަރަޙައްދުތަކަށް
 ކުރުމުގެ  ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  އުޅަނދުފަހަރު

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު 
 

304.
  

 ބަލައި  އުޅަނދު 
 ފާސްކުރުުމަގއި 
 ލިބިފައިވާ  ކަސްޓަމްްސއަށް 

 ާޔރު އިޚުތި

 އެ ،ބައިބަޔާއި ،ތަންތަނާއި ހުރިހާ އުޅަނދެއްގެ އުޅަނދާއި ،އަރައި އުޅަނދަށް
 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި މ ހުން  ތަކެއްޗަކާއި ހުރިހާ ހުރި އުޅަނދެއްގައި

 

   (ހ)

 ބަލައި  ބައެއް  ތަނެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއް ޝައްކުކުރެވ  ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ އެއްޗެއް 
 ؛ފާސްކުރުން

 

   (ށ)

 ،އުޅަނދެއްގައި ލޯކަލް  ކުރި ކައިރި  އުޅަނދަކާ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ  ޓަމްސްގެކަސް
 މުދަލެއް ފެންނަ  ކަމަށް  ނަގަންޖެހ ނެ  ޑިއުޓ  އެކްސްޕޯޓް ނުވަތަ  ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް
 ނުވަތަ  އެއްޗެއް  މުދަލެއްނުވަތަ  މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ  އެއްޗެއް  ނުވަތަ 

 ކަސްޓަމްސް  ކަމަށް ހުރެދާނެ އެއްޗެއް  ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ ބ ރުކުރުން  ރާއްޖެއިން
 އެ ހުއްޓުވައި އުޅަނދެއް ކޮންމެ އެފަދަ، ހިނދެއްގައި ބެލެވިއްޖެ  އޮފިސަރަށް
 އެއްޗަކާއި ކޮންމެ މ ހަކާއި ކޮންމެ ހުރި އުޅަނދުގައި އުޅަނދާއި ،އަރައި އުޅަނދަކަށް

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި  ތަނެއް ކޮންމެ އަދި
 

   (ނ)

 ސަރަޙައްދެއްގައި  ކަސްޓަމްސްގެ  އުޅަނދެއް އެއްގަމު އެނޫންވެސް ނުވަތަ  ކަލެއްވެހި
 ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ  އެއްޗެއް  ނުވަތަ  މުދަލެއް ދައްކަންޖެހ   ޑިއުޓ  ،ވަނިކޮށް

 މަނާ ބ ރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެއްޗެއް  ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ އެތެރެކުރުން
 އުޅަނދެއްގައި އެއްގަމު އެ ނުވަތަ  ކަލެއްގައިވެހި އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ  މުދަލެއް

 ބަލައި  އުޅަނދެއް އެ، ޤަބޫލުކުރެވ ނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް  ފޮރުވާފައިވާ
 ؛ފާސްކުރުން

 

   (ރ)

 ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ،އުޅަނދެއްގައި
 ބިނާކޮށް  މައްޗަށް ސަބަބެއްގެ  ކަށ ގެންވާ އެ ،ހުރިކަމަށް އެއްޗެއް މަނާ ބ ރުކުރުން
 ބައެއް  އުޅަނދުގެ ނުވަތަ  އުޅަނދެއް އެ  ގަބޫލުުކރެވިގެން އޮފިސަރަށް ކަސްޓަމްސް 

 ފާސްކުރެވ ނެގޮތެއް ބަލައި މެނުވ  ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް  އުޅަނދުގައިހުރި ނުވަތަ 
 އުޅަނދުގައިހުރި ަވތަނު ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ  އުޅަނދެއް އެ ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް 

 ؛ާފސްކުރުން ބަލައި  ހަލާކުކޮށްގެން  އެއްޗެއް 
 

   (ބ)

 އާލަތްތަކާއި  އެންމެހައި ބ ނުންވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  އުޅަނދު
 ؛ހިފުން ބ ނުން  ތަކެތ ގެ އެހެނިހެން  އެހ އާއި މ ހުންގެ  ފަންނ  ސާމާނާއި

   (ޅ)
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 ވަސ ލަތްތައް ބ ނުންވާ  ކަސްޓަމްސްއިން  ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 މ ހުންނާއި ތިބ   އުޅަނދުގައި އުޅަނދާއި އިތުރަށް ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ބ ނުންކޮށްެގން 
ނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި  ހުންނަ އުޅަނދުގައި ނޑަކަށް ކަ  ބަލައި މިްނގަ
 ؛ފާސްކުރުން

 

   (ކ)

 އެއްޗެއް ކޮންމެ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ނާއިޤާނޫ ،ފެންނަ ފާސްކުރުމުގައި  ބަލައި  އުޅަނދު
 ؛ހިފެހެއްޓުން

 

   (އ)

 އުޅަނދުގައި ،މަޢުލޫމާތާއި މ ހެއްގެ އެ ،ސުވާލުކޮށް މ ހަކާ ކޮންމެ ހުރި އުޅަނދުގައި
 އެންމެހައި ބ ނުންވާނެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އެނޫންވެސް ގުޅ ގޮތުންނާއި  ވަޒ ފާއާ އަދާކުރާ

 ؛އެންގުން ދިނުމަށް  ޢުލޫމާތު މަ އުޅަނދުގެ ދެއްކުމަށާއި ލިޔުންތައް
 

   (ވ)

 ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ފެންނަ  ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  އުޅަނދު
 ކޮޕ އެއް  ލިޔުންތަކުގެ  ހިފެހެއްޓ   މިގޮތުން .ހިފެހެއްުޓން ލިޔުންތައް ބ ނުންވާ 

 ސްޓަމްސްއިންކަ ކޮޕ އެއް އ ގެ ،އެދިއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން އެލިޔުމެއްގެ ބ ނުންވެގެން 
 .ދ ންވާނެއެވެ  އެފަރާތަކަށް

 

   (މ)

 ނުވަތަ  ބެހ ގޮތުން  ތަނަކާ އުޅަނދުގައިވާ ނުވަތަ ބެހ ގޮތުން  އެއްޗަކާ  އުޅަނދުގައިވާ
 ބެހ ގޮތުން  އެއްޗަކާ ބ ލި  އުޅަނދުން ނުވަތަ ބެހ ޮގތުން  އެއްޗަކާ އެރުވި  އުޅަނދަށް
 މ ހަކާބެހ   އުޅަނދުގައިވާ ތަނުވަ ބެހ ގޮުތން  އެއްޗަކާ އެއްލާލި އުޅަނދުން  ނުވަތަ 
 މ ހަކާ ފ ބި  އުޅަނދުން ނުވަތަ  ބެހ ގޮތުން  މިހަކާ އެރި އުޅަނދަށް  ނުވަތަ ގޮތުން 

 ގޮތުން  އުޅަނދަކާބެހ   އެހެން ކައިރިކުރި އުޅަނދަކާ އެ  ނުވަތަ ބެހ ގޮތުން 
 އެ ޓަކައި ފިުލވުމަށް އޮޅުން ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  ހޯދަންބ ުނންވާ  ކަސްޓަމްސްއިން

 .އެންގުން ދެއްކުމަށް ލިޔުންތައް ސުވާލުކޮށް މ ހަކާ ކޮންމެ ހުރި ދުގައިއުޅަނ
 

   (ފ)

 އެ ،މ ހަކު ކޮންމެ ސުވާލުކުރެވ   ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  އުޅަނދު
 މަޢުލޫމާތު ބ ުނންވާ ސާފުކުރަން  ކަސްޓަމްސްއިން ،ޖަވާބުދާރ ވެ ސުވާލަކަށް

ާް  ފާސްކުރުމަށް ބަލައި  ޓަމްސްއިންކަސް އަދި .ސާފުކޮށްދ ންވާނެއެވެ  ބ ނުންވެގެނެ
 ނުވަތަ  އެއްޗެއް  އުޅަނދުގައިހުރި ނުވަތަ  ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ  އުޅަނދެއް އެދެފި
 .ދައްކަންވާނެއެވެ  ލިޔުމެއްވެސް ކޮންމެ  ނުވަތަ  މ ހެއް
 

.305 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސއިން 
 މ ހަކު ކޮންމެ ސުވާލުކުެރވ  

 ކަސްޓަމްްސއަށް 
 ދިނުން  އެްއބާރުލުން 

 ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ނުވަތަ  ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެދެފި ބ ނުންވެގެން  ފާސްކުރުމަށް

 ނުދެއްކުމަކ  އެއްވެސްލިޔުމެއް ނުވަތަ  މ ހެއް  ނުވަތަ  އެއްޗެއް އުޅަނދުގައިހުރި
 .ކުށެކެވެ

 

   (ށ)



176 
 

 ނުވަތަ އުޅަނދަކަށް އެ ،ކުރަންވާނ  ޢަމަލު  ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ނދުފަހަރުއުޅަ
 ކުޑަވާނެގޮތެއްގެ ގެއްލުން ވ ހާވެސް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް  ފާސްކުރާ  ބަލައި 

 .މަތިންނެވެ 
 

.306 (ހ)
  

 ދިނުން  ބަދަލު  ގެއްުލމުގެ 

 ނުވަތަ  އުޅަނދަކަށް އެ ،އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް  ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  އުޅަނދުފަހަރު
ނޑައެޅިގެން  އެއްޗަކަށް  ނުވަތަ ތަނަކަށް  ފާސްކުރާ  ބަލައި   ދިނުމުގެ ގެއްލުން ކަ

 ވެރިފަރާތަށް  އެއްޗެއްގެ އެ ބަދަލު  އެކަމެއްގެ ،ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ނިޔަތުގައި
 .ދ ންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 

   (ށ)

 ގޮތުގައި ބަދަލުގެ  ކަމެއްގެ އެ ން ގޮތުގެމަތި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި
ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން ދިނުމަށް   ވެރިފަރާތުން  އެއްޗެއްގެ މިންވަރާމެދު ކަ

ނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ގޮތުގައި ބަދަލުގެ  ކަމެއްގެ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ  ހިތްހަމަނުޖެހ    ކަ
 .ދ ންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް  އެއްޗެއްގެ  އެ މިންވަރެއް

 

   (ނ)

 ކަސްޓަމްސް ހާލަތުގައި ބުނެފައިވާ  ގައި (ބ) މާއްދާގެ ވަނަ  304 ގަވާއިދުގެ މި
 އުޅަނދުގައިހުރި ނުވަތަ  ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެ ،އޮފިސަރަކު
 ގަވާއިދުގައި ޤާޫނނާއި ތެރ ގައި ފާސްކުރުމުގެ  ބަލައި  ހަލާކުކޮށްގެން  އެއްޗެއް 

، ފެނިއްޖެނަމަ އެއްޗެއް މަނާ ބ ރުކުރުން  ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް
 ދ ކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް ބަދަލު  ގެއްލުމުގެ ލިބުނު  އެއްޗަކަށް އެ

 އެއްޗެއް  ހުރި އުޅަނދުގައި  ނުވަތަ  އުޅަނދު ނަމަވެސް އެހެން .ނުޖެހ ނެއެވެ
 ކުރަންޖެހ   ހަލާކު ކޮންމެހެން  ހޯދުމަށް  އެއްޗެއް  މަނާ ފެނުނު  ،ހަލާކުކޮށްފައިވަނ 
 .ދ ންވާނެެއވެ ބަދަލު އެކަމުގެ ،ކަމުގައިވާނަމަ އިތުރަށް  މިންވަރަށްވުރެ

   (ރ)

 ކަސްޓަމްސްއިން ،އުޅަނދެއް ފާސްކުރާ  ބަލައި  ކަސްޓަމްސްއިން ދަށުން  މާއްދާގެ މި
 .ދަށުގައެވެ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ  ،އޮންނާނ  އަންގަންދެން  ދޫކޮށްލައިފިކަން 

 

307.
  

 ފާސްކޮށް އުޅަނދު 
 ކަސްޓަމްސްގެ  ނިމެްނދެން 

 އޮތުން  ކޮންޓްރޯލުަގއި 

 ،ފާސްކުރަންވާނ  ބަލައި އެއްޗެއް ހުރި އުޅަނދުގައި ނުވަތަ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދު
 އ ނާ ނުވަތަ އެޖެންޓު ުނވަތަ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޕައިލެޓް ނުވަތަ މާސްޓަރ އުޅަނދެއްގެ އެ

 އުޅަނދާ ފަރާތަކ  ޢައްޔަންކުރެވ  މިގޮތުން  .ހާޒިރުގައެވެ މ ހެއްގެ ކުރާ  ޢައްޔަން އެކަމަށް
 މ ހަކަށް ވަރުގެ އުފުލ  ޒިންމާތައް އުފުލަންޖެހ  ގުޅ ގޮތުން އެއެއްޗަކާ ނުވަތަ ގުޅ ގޮތުން

 .ވާންވާނެއެވެ
 

308.
  

 މ ެހއްގެ  ހުރި  ހަވާލުެވގެން 
 ބަލައި  ހާޒިުރގައި 
 ފާސްކުރުން 

 އުޅަނދުގެ ތަކަށް  އެްނގުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ރުމުގައި ފާސްކު ބަލައި  އުޅަނދު
 ،ނުވެއްޖެނަމަ ކިޔަމަން މ ހަކު އެއްވެސް  ހުރި އުޅަނދުގައި ނުވަތަ  ޕައިލެޓް ނުވަތަ  މާސްޓަރ
 ،ހިނދެއްގައި ބ ނުންވެއްޖެ  ކަސްޓަމްސްއަށް  ާފސްކުރުމުގައި  ބަލައި  އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ 

 އެހ ތެރިކަމަކަށް  އެފަދަ .އެދެވިދާނެއެވެ އެހ ތެރިކަމަށް  ތަކުގެޚިދުމަތް ސަލާމަތ  ދައުލަތުގެ 
 ފޯރުވައިދ ން  އެހ ތެރިކަން  އެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެފަރާތްތަކުން  ،އެދިއްޖެނަމަ  ކަސްޓަމްސްއިން

 .ވާނެއެވެ

309.
  

 ސަލާމަތ   ދައުލަުތގެ 
 އެހ އަށް  ޚިުދމަތްތަކުގެ 

 އެދުން 
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 ބާބު  ދެވަނަ 
 

 ފާސްކުރުން  އި ބަލަ ތަކެތި  މ ހުންާނއި 
 
 

 ،މ ހުންނާއި ފުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ،މ ހުންނާއި އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ބ ރުން ރާއްޖެއިން
 އުޅަނދުފަހަރަށް އެފަދަ ،މ ހުންާނއި ތިބ  އުޅަނދުފަހަރުގައި ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ،މ ހުންނާއި ކުރާ އަދާ ވަޒ ފާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ ،މ ހުންނާއި ފައިބާ  އަރާ
 ވަދެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބ ނުންތަކުގައި  އެިކއެކި، މ ހުންނާއި މަސައްކަތްކުރާ

 ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  މ ހުންގެ  އެ މ ހުންނާއި ނިކުމެވާ
 ތްތަކުގައި ހާލަ ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި އިޚުތިޔާރު  ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ތަކެތި 

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

310.
  

 ބަލައި  ތަކެތި  މ ހުންާނއި 
 ފާސްކުރުން 

 ގަވާއިދާ ކަސްޓަމްސްގެޤާނޫނާއި  ދިވެހިރާއްޖ ގެ،މ ހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި މި
 ނުވަތަ  ؛ކަށަވަރުކުރުމަށް ޢަމަލުކުރ ތޯ ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ

 

1.   

 ބެލުންތައް  ބަލަންޖެހ   ގޮތުން  އަދާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނ  ކަސްޓަމްސްގެ
 ނުވަތަ ؛ބެލުމަށް

 

2.   

 ކޮށްފާނެ  ޢަމަލެއް  ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  މ ހަކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި
 ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް  ނުވަތަ  އުޅ ކަމަށް  ކުރަން ނުވަތަ  ކަމަށް

 ނުވަތަ ؛ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ ށްކަސްޓަމްސްއަ
 

3.   

 ނުވަތަ މުދަލެއް  މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް  ނުވަތަ މުދަލެއް ދައްކަންޖެހ   ޑިއުޓ 
 މާއްދާގައި މި އެއްޗެއް ނުވަތަ  މުދަލެއް  މަނާ ބ ރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އެއްޗެއް 

 އ ނާގެ ނުވަތަ  ނޑުގައިހަށިގަ އ ނާގެ ނުވަތަ  އަތުގައި މ ހެއްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ އެއްޗެއްގައި ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ 

 ނުވަތަ  ؛ގަބޫލުކުރެވ ނަމަ
 

4.   

 މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް މެނުވ  ލިބިގެން  ހުއްދަ އިދާރާތަކުގެ ސަރުކާރުގެ 
 ނުވަތަ  މުދަލެއް މަނާ  ބ ރުކުރުން  ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އެއްޗެއް ނުވަތަ  މުދަލެއް
 އ ނާގެ ނުވަތަ  އަތުގައި މ ހެއްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި މި އެއްޗެއް 

ނޑުގައި  ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ އެއްޗެއްގައި  ދަށުގައިވާ ެބލުމުގެ އ ނާގެ  ނުވަތަ  ހަށިގަ

5.   



178 
 

 .ގަބޫލުކުރެވ ނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

 ތަކެތި  ގެންދާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ،އިތަކެއްޗާ ގެންނަ  ބ ރުން  ރާއްޖެއިން ދަތުރުވެރިން
 ،މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ތަކެއްޗާބެހ  އެ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން

 .ވާނެއެވެ ކޮްށދ ން ކަށަވަރު ކަސްޓަމްސްއަށް މ ހާ އަންނަ  ހަވާލުވެގެން އެތަކެއްޗާ
 

.311 (ހ)
  

 ތަކެތި ގެްނނަ  ދަތުުރވެިރން 

 އެއ  ،ހަވާލުވާންވާނ  އެއްޗަކާ  އެ ވިޔަސް  އެއްޗަކަށް ލުކުރިހަވާ މ ހަކު ދަތުރުވެރިއަކާ
 ނުވަތަ  ގެންނަ  ހަވާލުގައި މ ހެއްގެ އެ .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ  ކަށަވަރު ކޮންއެއްޗެއްކަން

 އެއްޗަކާ  އެ ،ފެނިއްޖެަނމަ އެއްޗެއް  ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  އެއްޗަކުން ގެންދާ
 .އުފުލަންޖެހ ނެއެވެ ޒިންމާ އެކަމުގެ ހަކު މ  އަންނަ  ކަސްޓަމްސްއަށް  ހަވާލުވެގެން 

 

   (ށ)

 ހުއްދަ އިދާރާތަކުގެ ކަމާބެހ  ސަރުކާރުގެ  ،ެތރ ގައި ތަކެތ ގެ ގެންނަ  ދަތުރުވެރިން
 އެ  ޢަމަލުކުރެވ ނ  ތަކެއްޗާމެދު އެ ،ހިމެނ ނަމަ ތަކެތި ދޫނުކުރެވ  މެނުވ   ލިބިގެން 

ނޑައަ ޢަމަލުކުރަން ތަކެއްޗާމެދު  އެ އިދާރާއަކުން  .މަިތންނެވެ  ގޮތެއްގެ ޅާ ކަ
 

   (ނ)

 ކުރުމުގެ ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތިރ ގައި ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި މ ހުންނާއި 
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު 

 

312.
  

 ބަލައި  ތަކެތި  މ ހުންާނއި 
 ފާސްކުރުުމަގއި 
 ލިބިފައިވާ  ކަސްޓަމްްސއަށް 

 އިޚުތިާޔރު 
 ބ ރަށް ރާއްޖެއިން އަދި މ ހުންނާއި އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބ ރުން ންރާއްޖެއި

 ބެލުމުގެ  މ ހުންގެ  އެ ނުވަތަ އަތުގައި  މ ހުންގެ އެ ،ފޮށިަތންމައްޗާއި ފުރާމ ހުންގެ 
 ހުންނަ  ސަރަޙައްދުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ  ހަވާލުގައި މ ހުންގެ އެ ނުވަތަ  ދަށުގައި

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި  އެންމެހައި
 

  (ހ)

 އުޅަނދުފަހަރުގެ ،މ ހުންނާއި ތިބ   އުޅަނދުފަހަރުގައި ކޮންޓްރޯލްގައިވާ  ކަސްޓަމްސްގެ
 އަތުގައި މ ހުންގެ  އެ ،ފޮށިތަންމައްޗާއި މ ހުންގެ  އެ ފަސިންޖަރުންނާއި  ފަޅުވެރިންނާއި

 ކަސްޓަމްސްގެ  ހަވާލުގައި މ ހުންގެ  އެ ނުވަތަ ދަުށގައި ބެލުމުގެ މ ހުންގެ  އެ  ނުވަތަ 
 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި  ތަކެތި އެންމެހައި  ހުންނަ  ދުގައި ސަރަޙައް

 

   (ށ)

 އެ ،މ ހުންނާއި ފައިބާ އަރާ  އުޅަނދުފަހަރަށް  ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ
 މ ހުންގެ  އެ ުނވަތަ ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  މ ހުންގެ  އެ ނުވަތަ  އަތުގައި މ ހުންގެ 
 ބަލައި  ތަކެތި  މެހައިއެން ހުންނަ  ސަރަޙައްދުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ  ހަވާލުގައި
 ؛ފާސްކުރުން

 

   (ނ)

 މަސައްކަތްކުރާ  މ ހުންނާއި  އަދާކުރާ  ވަޒ ފާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
 އެ ނުވަތަ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  މ ހުންގެ  އެ ނުވަތަ އަތުގައި މ ހުންގެ  އެ  މ ހުންނާއި 
 ބަލައި  ތަކެތި  ހައިއެންމެ ހުންނަ  ސަރަޙައްދުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ  ހަވާލުގައި މ ހުންގެ 

 ؛ފާސްކުރުން

   (ރ)
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 ނުވަތަ  އަތުގައި މ ުހންގެ އެ މ ހުންނާއި  ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ކަސްޓަމްސްގެ ހަވާލުަގއި މ ހުންގެ  އެ ނުވަތަ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  މ ހުންގެ  އެ
 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި  ތަކެތި އެންމެހައި  ހުންނަ  ސަރަޙައްދުގައި 

 

   (ބ)

 ،ތަކެއްޗާއި ވައްދާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ،ތަކެއްޗާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ
 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި  ތަކެތި އެންމެހައި  ނެރ  ސަރަޙައްދުތަކުން

 

   (ޅ)

 ތަކެތި އެންމެހައި ބާލާ  އަރުވައި އުޅަނދުފަހަރަށް  ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ
 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި 
 

   (ކ)

  ބަލައި  ،ގުޅ ގޮތުން ތަޙުޤ ޤަކާ  ނުވަތަ  ގުޅުންހުރި ތަޙުޤ ޤަކާ ކުރާ  ކަސްޓަމްސްއިން
 ބެލުމުގެ  މ ހުންގެ  އެ ނުވަތަ  އަތުގައި މ ހުންގެ  އެ މ ހުންނާއި  ބ ުނންވާ  ފާސްކުރުމަށް

 ބަލައި ތަކެތި އެންމެހައި ހުންނަ ހަވާލުގައި މ ހުންގެ އެ ނުވަތަ  ދަށުގައި
 ؛ފާސްކުރުން

 

   (އ)

ނޑު މ ހުންގެ  ނޑާއި މ ހުންގެ އެ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  ހަށިގަ  ލައިގެން ،ހަިށގަ
 އެތެރެއިން ފ ރާމުގެ ހުންނަ ލައިގެން  އަދި ޖ ބުަތކާއި ފ ރާމުގެ ފ ރާމާއި ހުންނަ 
 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި 
 

   (ވ)

 ނުމަށް ދި ފަރުވާ ޞިއްޙ  ރާއްޖ ގައި  ،ޙާލަތެއްގައި ބަލަންޖެހިއްޖެ  އެތެރެހަށި  މ ހެއްގެ
 ޤާބިލުކަން  ކަމުގެ ،ތެރެއިން މ ހުންގެ  ުހއްދަދ ފައިވާ ފަރާތުން  ކަމާބެހ   ސަރުކާރުގެ 
 .ބެލުން  އެތެރެހަށި  މ ހެއްގެ އެ ލައްވައި މ ހަކު ލިބިފައިވާ 

 

   (މ)

 ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ  ނުވަތަ  މ ހެއް ނުކުތް ސަރަޙައްދަކުން  ކަސްޓަމްސްގެ
 ފެންނަ  ކަމަށް ނަގަންޖެހ ނެ ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް އަުތގައި ގެމ ހެއް ފ ބި އުޅަނދަކުން

 ކަސްޓަމްސް ކަމަށް ހުރެދާނެ މުދަލެއް މަނާ  އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ  މުދަލެއް
 ބެލުމުގެ  މ ހެއްގެ އެ މ ހަކާއި ކޮންމެ އެފަދަ ،ހިނދެއްަގއި ބެލެވިއްޖެ އޮފިސަރަށް
 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި  ތަކެތި އެންމެހައި ންނަ ހު ހަާވލުގައި މ ހެއްގެ  އެ ނުވަތަ  ދަށުގައި

 

   (ފ)

 މ ހެއްގެ  ނުވަތަ  އެއްޗެއް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ  މ ހެއްގެ ނުވަތަ  އަތުގައި މ ހެއްގެ
 ނެތް  ފާސްކުރެވ ނެގޮތެއް  ބަލައި  މެނުވ  ހަލާކުކޮްށގެން އެއްޗެއް ހަވާލުގައިވާ
 ؛ރުންފާސްކު ބަލައި  ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް  ،ހާލަތްތަކުގައި

 

   (ދ)

 ސާމާނާއި އާލަތްތަކާއި އެންމެހައި  ބ ނުންވާ  ކަސްޓަމްސްއަށް ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި 
 ؛ހިފުން ބ ނުން  ތަކެތ ގެ  އެހެނިހެން އެހ އާއި މ ހުންގެ ފަންނ  
 

   (ތ)
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 ބ ނުންކޮށްެގން  ވަސ ލަތްތައް ބ ުނންވާ  ކަސްޓަމްސްއިން، ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  ތަކެތި 
ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން ހުޅުވައިގެން ތަކެތި  އިތުރަށް  ކުރުމުގެފާސް ބަލައި   ކަ

ނޑަކަށް  ؛ފާސްކުރުން  ބަލައި  މިންގަ
 

   (ލ)

 އެއްޗެއް ކޮންމެ މަނާކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ާޤނޫނާއި ، ފެންނަ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި 
 ؛ހިފެހެއްޓުން

 

   (ގ)

 އަދާކުރާ ،މަޢުލޫމާތާއި ހެއްގެމ  އެ ،ސުވާލުކޮށް މ ހަކާ ކޮންމެ ފާސްކުރާ  ބަލައި 
 ކަސްޓަމްސްއަށް  ގުޅ ގޮތުން މ ހަކާ އެ އަދި ،ދަތުރާއި މ ހެއްގެ އެ  ވަޒ ފާއާ

 ؛އެންގުން ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު ދެއްކުމަށާއި ލިޔުންތައް  އެންމެހައި  ބ ނުންވާނެ 
 

   (ޏ)

 ންވާ ބ ނު ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ފެންނަ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި 
 އެ ބ ުނންވެގެން ކޮޕ އެއް  ލިޔުންތަކުގެ ހިފެހެއްޓ   މިގޮތުން  .ހިފެހެއްޓުން  ލިޔުންތައް
 އެފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކޮޕ އެއް  އ ގެ  ،އެދިއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން  ލިޔުމެއްގެ

 .ދ ންވާނެއެވެ 
 

   (ސ)

 ކޮންމެ  ވ ސުވާލުކުރެ ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  ތަކެތި  މ ހުންނާއި 
 ބ ނުންވާ  ސާފުކުރަން ކަސްޓަމްސްއިން  ،ޖަވާބުދާރ ވެ ސުވާލަކަށް އެ ،މ ހަކު

 ބ ނުންވެގެން  ބަަލން ކަސްޓަމްސްއިން އަދި .ސާފުކޮށްދ ންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު 
 .ދައްކަންވާނެއެވެ  ލިޔުމެއް ކޮންމެ ނުވަތަ  އެއްޗެއް އެދެފި ދެއްކުމަށް

 

.313 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސއިން 
 މ ހަކު ކޮންމެ ެރވ  ސުވާލުކު

 ކަސްޓަމްްސއަށް 
 ދިނުން  އެްއބާރުލުން 

 ބަލަން  ކަސްޓަމްސްއިން ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ނުދެއްކުމަކ  ލިޔުމެއް އެއްވެސް  ނުވަތަ އެއްޗެއް  އެދެފި ދެއްކުމަށް ބ ނުންވެގެން 

 .ކުށެކެވެ
 

   (ށ)

 މ ހެއްގެ  ނުވަތަ  އެއްޗެއް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ  ގެމ ހެއް ނުވަތަ  އަތުގައި މ ހެއްގެ
 ވ ހާވެސް އެއްޗަކަށް އެ ޢަމަލުކުރަންވާނ   ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  އެއްޗެއް  ހަވާލުގައިވާ
 .މަތިްނނެވެ ކުޑަވާނެގޮތެއްގެ ގެއްލުން

 

.314 (ހ)
  

 ދިނުން  ބަދަލު  ގެއްުލމުގެ 

 އެއްޗަކަށް ،އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް  ފާސްކުރުމުގައި  ބަލައި  ތަކެތި  މ ހުންނާއި 
ނޑައެޅިގެން  އެ ބަދަލު ކަމެއްގެ އެ ،ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ނިޔަތުގައި ދިނުމުގެ ގެއްލުން ކަ

 .ދ ންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް  އެއްޗެއްގެ 
 

   (ށ)

 ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  އެކަމެާެއްގެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ  މި
ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން ދިނުމަށް   ވެރިފަރާތުން  އެއްޗެއްގެ މިންވަރާމެދު ކަ

ނޑައަޅާ  ކޯޓުން  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  އެކަމެއްގެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ  ހިތްހަމަނުޖެހ    ކަ
 .ދ ންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް  އެއްޗެއްގެ  އެ މިންވަރެއް

   (ނ)



181 
 

 
 ކަސްޓަމްސްގެ ހާލަތުަގއި ބުނެފައިވާ  އިގަ (ދ) މާއްދާގެ ވަނަ 312 ގަވާއިދުގެ މި

 ޤާނޫނާއި  ެތރ ގައި ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި  ހަލާކުކޮްށގެން އެއްޗެއް އޮފިސަރަކު 
 އެއްޗެއް މަނާ ބ ރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދުގައި
 ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް  ބަދަލު ގެއްލުމުގެ  ލިބުނު އެއްޗަކަށް  އެ  ،ފެނިއްޖެނަމަ

 މަނާ ފެނުނު  ހަލާކުކޮށްފަިއވަނ  އެއްޗެއް އެ ނަމަވެސް އެހެން .ނުޖެހ ނެއެވެ ދ ކަށް
 އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ ކުރަންޖެހ  ހަލާކު ކޮންމެހެން ހޯދުމަށް  އެއްޗެއް 

 .ދ ންވާނެއެވެ  ބަދަލު އެކަމުގެ ،ކަމުގައިވާނަމަ
 

   (ރ)

ނޑު މ ހެއްގެ  ބަލައި އެތެރެއިން ފ ރާމުގެ ހުންނަ  އިގެންލަ މ ހަކު ނުވަތަ ހަށިގަ
ނޑަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ފާސްކުރަންވާނ   .ފެތ ގޮތަށެވެ  މިންގަ

 

315.
  

 ލައިެގން  ނުަވތަ  ހަށިަގނޑު 
 އެތެެރއިން  ފ ރާުމގެ  ހުންނަ 
 ފާސްކުރުން  ބަލައި 

ނޑު މ ހެއްގެ  ބަލައި އެތެރެއިން ފ ރާމުގެ ހުންނަ  ލައިގެން  މ ހަކު ނުވަތަ  ހަށިގަ
 .މ ހެކެވެ އެއްޖިންސުގެ މ ހަކާއި އެ ފާސްކުރަންވާނ 

 

   (ހ)

 .ނުވާނެއެވެ  ބާއްވައިގެން ތަފާތުކުރުމެއް ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް  ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި 
 

   (ށ)

 ގެންގުޅެންޖެހ ނެކަމަށް  އުޅ އިރު  މަސައްކަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފާސްކުރަންވާނ   ބަލައި 
ނޑާ އަޚުލާޤ  އޮންނަ  ޑައަޅާފައި ކަނ ކަސްޓަމްސްއިން  .ނުވާނެގޮތަށެވެ  ޚިލާފު މިންގަ

 

   (ނ)

 .ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ ޙައްޤުތައް ޒާތ  މ ހުންގެ ފާސްކުރެވ  ބަލައި 
 

   (ރ)

 ހާނިއްކައެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް  ޖިސްމާނ  މ ހަކަށް އެއްވެސް  ފާސްކުރެވ   ބަލައި 
 މާއްދާގައި ވަނަ 319 ގަވާއިދުގެ މި ތެރ ގައި މ ގެ. ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން  ގަސްދުގައި

 ބެލުންތަކަށް  ބަލަްނޖެހ  ކަސްޓަމްސްއިން  ،މަިތން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ނޑާއި މ ހުންގެ  އިޢުތިރާޟުކުރާ  ،ނުރުހުމުގައި މ ހުްނގެ އެ ، ފޮށިތަންމަތި ހަށިގަ
 ނުވަތަ  ނިޔާއަ ލިބ   ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ބ ނުންޮކށްެގން ބާރުގެ އެކަށ ގެންވާ
 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  ހާނިއްކައެއް

 

   (ބ)

 ގުނަވަނެއްގެ އެއްވެސް ނުވަތަ  އެތެރެހަށ ގައި މ ހެއްގެ ، ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި 
ނޑުގެ ނުވަތަ ތެރ ގައި  މަނާކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ތެރ ގައި ބައެއްގެ ހަށިގަ
 ބަލައި  ގުނަވަނެއް  އެ ،ވ ނަމަކުރެ ޝައްކު ފޮރުވާފައިވާކަމަށް އެއްޗެއް އެއްވެސް 

 ފަރާތުން  ކަމާބެހ   ސަރުކާރުގެ  ދިނުމަށް  ފަރުވާ ޞިްއޙ  ރާއްޖ ގައި ފާސްކުރަންވާނ 
 .މ ހެކެވެ ލިބިފައިވާ  ޤާބިލުކަން  ކަމުގެ ،ތެރެއިން މ ހުންގެ  ހުއްދަދ ފައިވާ

 

   (ޅ)

ނޑު މ ހެއްގެ  ބަލައި އެތެރެއިން ފ ރާމުގެ ހުންނަ  ލައިގެން  މ ހަކު ނުވަތަ  ހަށިގަ
ނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްޞަކޮށް އެކަމަށްޓަކައި ފާސްކުރަންވާނ   އެކަށ ގެންވާ  ކަ

   (ކ)



182 
 

 .ތަނެއްގައެވެ
 

ނޑު މ ހެއްގެ  ބަލައި އެތެރެއިން ފ ރާމުގެ ހުންނަ  ލައިގެން  މ ހަކު ނުވަތަ  ހަށިގަ
 ކަސްޓަމްސްއިން އެކަމަށް ،ނެތްނަމަ ވަކިތަނެއް  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފާސްކުރުމަށް

 ފާސްކުރުމަށް  މިގޮތަށް  .ކުރެވިދާނެއެވެ ފާސް  ބަލައި  ތަނެއްގައި އެކަށ ނަ  ޑައަޅާ ކަނ
ނޑައަޅާ   ރައްކާތެރި ބޮޑަށް ވ ހާވެސް  ޙައްޤުތައް މ ހާގެ ބަލައިފާސްކުރެވ  ތަނަކ   ކަ

 .ވާންވާނެއެވެ  ތަނަކަށް  ފަދަ ކުރ ވ 
 

   (އ)

 ކުއްޖެއްގެ  އެ ރަންވާނ ފާސްކު ބަލައި  ކުއްޖަކު  ުނފުރ  އަހަރު (އަށާރަ) 18 އުމުރުން
 .ހާޒިރުގައެވެ މ ހެއްގެ ހުރި ހަވާލުވެގެން ކުއްޖަކާ އެ ނުވަތަ  ބެލެނިވެރިއެއްގެ 

 

.316 (ހ)
  

 ކުދިން  ނުފުރ   އަހަރު  18
 ފާސްކުރުން  ބަލައި 

 ހަވާލުވެގެން  ނުވަތަ ބެލެނެވެރިއެއް ކުއްޖެއްގެ ުނފުރ  އަހަރު (އަށާރަ) 18 އުމުރުން
 ޙައްޤުތައް  ކުޑަކުދިންގެ ،ފާސްކުރަންވާނ  ބަލައި  ކުއްޖަކު އެ ،ނެތްނަމަ ފަރާތެއް ހުރި

 މ ހެއްގެ ފަންނ   މުއައްސަސާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް
 .ހާޒިރުގައެވެ

 

   (ށ)

ނޑު މ ހެއްގެ އެ ،ބަލަންވާނ  އެތެރެހަށި  މ ހެއްގެ  ބަލައި  ގޮތްގޮތުން  އެހެން  ހަށިގަ
 ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ބަލަންޖެހ   އެތެރެހަށި  މ ހެއްގެ އެ ،ފާސްކުރުމަށްފަހު
 .ފެނިއްޖެނަމައެވެ 

 

.317 (ހ)
  

 ބެލުން  އެެތރެހަށި  މ ހުްނގެ 

 ރާއްޖ ގައި  ،ކުރަންވާނ  އެކަން ޙާލަތެއްގައި  ބަލަންޖެހިްއޖެ އެތެރެހަށި މ ހެއްގެ
 މ ހުންގެ އިވާހުއްަދދ ފަ ފަރާތުން  ކަމާބެހ  ސަރުކާރުގެ ދިނުމަށް  ފަރުވާ ޞިއްޙ 
 .މ ހެކެވެ ލިބިފައިވާ ޤާބިލުކަން  ކަމުގެ ،ތެރެއިން

 

   (ށ)

 ބެލުމުގެ  މ ހެއްގެ  ނުވަތަ  އަތުގައި މ ހެއްގެ އެ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  ތަކެތި މ ހުންނާއި 
 އެއްޗެއްގެ  ،ފާސްކުރަންވާނ  ބަލައި  އެއްޗެއް ހުންނަ ހަވާުލގައި މ ހެއްގެ ނުވަތަ  ދަށުގައި

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ހަވާލުވެހުރި އެއްޗަކާ އެ ވަތަ ނު ވެރިފަރާތް
 

318.
  

 މ ެހއްގެ  ހުރި  ހަވާލުެވގެން 
 ބަލައި  ހާޒިުރގައި 
 ފާސްކުރުން 

 ކަސްޓަމްސްއިން، ތެރެއިން މ ހުންގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން މ ހުންނާއި އަންނަ  ބ ރުން ރާއްޖެއިން
ނޑާއިހަ މ ހުންގެ އިޢުތިރާޟުކުރާ ބެލުްނތަކަށް  ބަލަންޖެހ    މ ހުންގެ އެ، ފޮށިތަންމަތި ށިގަ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ބާރު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ބ ނުންކޮށްގެން  ބާރުގެ އެކަށ ގެންވާ ،ނުރުހުމުގައި
 .ލިބިގެންވެއެވެ 

 

319.
  

 ބާުރގެ  އެކަށ ެގންވާ 
 ބަލައި  ބ ނުންކޮްށގެން 
 ފާސްކުރުން 

 

 އެއްވެސް  ތަކަށް  އެންގުން އަންގާ  ކަސްޓަމްސްއިން  ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  ތަކެތި މ ހުންނާއި 
 ފާސްކުރުމުގައި  ބަލައި  ތަކެތި  މ ހުންނާއި ނުވަތަ  ،ނުވެއްޖެނަމަ ކިޔަމަން މ ހަކު

 އެހ ތެރިކަމަށް  ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތ  ދައުލަތުގެ  ،ހިނދެއްގައި ބ ނުންވެއްޖެ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 އެފަރާތްތަކުން  ،އެދިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސްއިން އެހ ތެރިަކމަކަށް އެފަދަ .އެދެވިދާނެއެވެ

320.
  

 ސަލާމަތ   ދައުލަުތގެ 
 އެހ އަށް  ޚިުދމަތްތަކުގެ 

 އެދުން 



183 
 

 .ވާނެއެވެ ފޯރުވައިދ ން އެހ ތެރިކަން  އެ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 
 
 

 
 
 

 

 ބާބު  ތިންވަނަ 
 

 ފާސްކުރުން  ބަލައި  މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްެޖއަށް
 
 

 ބަލައި ،މުދާ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯުލގެ ސްޓަމްސްގެ ކަ މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރެވ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 ،ދިމާވ ތޯއާއި މުދަލާ ޑިކްލަރ ޝަނާ މުދަލުގެ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ފާސްކުރާނ 

 ފާސްކުރާނ   ބަލައި ހުރިތޯ އެއްޗެއް މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ގޮތުން  ޤާނޫނ  
 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ

 

321.
  

 ލައި ބަ މުދާ  އިމްޕޯޓްކުރާ 
 ފާސްކުރުން 

 ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ކުރުމުގެ

 

322.
  

 ފާސްކުުރުމގައި  ބަލައި  މުދާ 
 ލިބިފައިވާ  ކަސްޓަމްްސއަށް 

 އިޚުތިާޔރު 

ނޑުމާއި މުދާ  ،ޓެސްޓްކުރުމާއި ،ވަޒަންކުރުމާއި ،ކިރުމާއި ،ގުނުމާއި ،އިހުޅުވުމާ ،ކެ
 .ފާސްކުރުން  ބަލައި  ގޮތްގޮތަށްވެސް މިނޫން  ،ސާމްޕަލްނެގުމާއި

 

  (ހ)

 ،ބެހެއްޓުމާއި އެކަހެރިކޮށް ތަނެއްގައި ވަކި ،ސިލުޖެހުމާއި ،ފާހަގަޖެހުމާއި މުދަލުގައި
 .ބެހެއްޓުން  ކޮށްރައްކާތެރި ނުފޯާރނެހެން  ބާރެއް  ފަރާތެއްގެ  އެހެން
 

   (ށ)

 ތަނަކަށް އެ ފާސްކުރަންޖެހ ަނމަ ބަލައި ގެންގޮސްގެން ތަނަކަށް  އެހެން މުދަލެއް
 .ބެލުން  ގެންގޮސްގެން

 

   (ނ)

 އެކަމަށް އ ނާ ނުވަތަ ހާޒިރުގައި  ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ފާސްކުރާނ  ބަލައި މުދާ
 މުދަލާ  މ ހަކ  އްޔަންކުރެވ ޢަ މިގޮތުން  .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ޢައްޔަންކުރާ
 .ވާންވާެނއެވެ މ ހަކަށް ވަރުގެ އުފުލ  ޒިންމާތައް އުފުލަންޖެހ   ގުޅ ގޮތުން

 

.323 (ހ)
  

 ހާޒިުރގައި  ވެރިަފރާތުގެ 
 ފާސްކުރުން  ބަލައި 

   (ށ) ދިނުމަށާއި ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފާސްކުރަންވާނ  ބަލައި  މުދާ



184 
 

 އެ ނުވަތަ  ފަރާތް އިމްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއަށް ،މަށްދިނު އެހ ތެރިވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ހާޒިރުގައެވެ މ ހެއްގެ ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތުން 

 
 މުދަލުގެ އެންގުމުން  ބ ނުންވެގެން  ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމަށް ބަލައި  މުދަލެއް

ނޑައަޅާ  އ ނާ ނުވަތަ  ވެރިފަރާތުން  މަށްހާޒިރުވު .ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން  ކަ
 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ގުޅުވައިގެން މުދަލަކާ އެ ނުވަތަ އިންކާރުކުރާނަމަ
 ނުވަތަ އުޅ ކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ  ކޮށްފާނެކަމަށް  ޢަމަލެއް މަނާކޮށްފައިވާ 

 މުދަލުގެ ،ބެލެވ ނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ  ކުރަމުންދާކަމަށް
 ފާސް ބަލައި  މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ސްހާޒިރުގައިވެ ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ

 ހާޒިރުގައި  ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ އެފަދައިން ނަމަވެސް .ކުރެވިދާނެއެވެ
 ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ  ފަރާތެއްގެ  އެ މުދާ ފާސްކުރަންވާނ  ބަލައި  މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން
 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް 

 

.324 (ހ)
  

 ޣައިރު  ވެރިަފރާުތގެ  ދަުލގެ މު
 ބަލައި  ހާޒިުރގައި 
 ފާސްކުރުން 

 ،ފާސްކުރުމުގައި ބަަލއި މުދަލެއް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ފާސްކުރާ ،ނިމެްނދެން ފާސްކޮށް ފެށިގެން ވަގުތުން  އަތްލާ  ފުރަތަމަ މުދަލުގައި
ނޑުމެއްނެތި  އެއްވެސް  މަންޒަރު  .ކުރަންވާނެއެވެ ރެކޯޑް ވ ޑިއޯ ނ ހެން ފެންނާ  މެދުކެ

 

   (ށ)

 ،މުދަލެއްނަމަ ބަލަންޖެހ   އިދާރައަކުން ކަމާބެހ   ސަރުކާރުގެ  ،މުދަލަކ  އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް
ނޑައަޅާ ފަރާތަކުން އެ ނުވަތަ ހާޒިރުގައި އެފަރާތެއްގެ ފާސްކުރެވ ނ  ބަލައި މުދާ އެ  ކަ

 .މަތިންނެވެ އުސޫލެއްގެ
 

325.
  

 އިާދރާތަކުން  ގެ ސަރުކާރު 
 މުދާ  ބަލަންޖެހ  

 .މިވަނ އެވެ ތިރ ގައި އުސޫލު ފާސްކުރުމުގެ  ބަަލއި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް
 

326.
  

 ފާސްކުރުމުގެ  ބަލައި  މުދާ 
 އުސޫލު

 ޒާތުގެ ހަލާކުވެދާނެ  އަވަހަށް ،ޖަނަވާރާއި ދިރ  ،ކުރުމުގައި ފާސް ބަލައި  މުދާ
ނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ކަމަށް ބާލަންޖެހ   އަވަހަށް  ،މުދަލާއި  ،ބަލައި މުދާ ކަ

 .އިސްކަންދެވ ނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް
 

   (ހ)

 ކަމެއް  ފަދަ  މަދުވުން ނުވަތަ ހަލާކުވުން  މުދާ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  މުދާ
 މުދަލުގެ ހުށަހެޅުމަކ  ކަސްޓަމްސްއަށް ،ފޯމު ސަރވ   މުދަލުގެ އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ކަމެކެވެ ތިޔާރުގައިވާ އިޚު ވެރިފަރާތުގެ
 

   (ށ)

 ފާސްކުރާނެ  ބަަލއި ވަސ ލަތްތަކާއި  ބ ނުންކުރާނެ  ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ
ނޑައަޅާނ  މިންވަރު  .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ކަ

 

   (ނ)

 ކަސްޓަމްސްއިން ފާސްކުރުމަށް ބަލައި  ތެރެއިން މުދަުލގެ ހިމެނ  ޑިކްލަރ ޝަންގައި
ނޑައަޅާ   ބ ނުންވާނަމަ  ބަލަން  މުދާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ  ،ށްއިތުރަ މިންވަރުގެ ކަ

 ކަސްޓަމްސްގައި  ކަމަށް  އެ ވެރިފަރާތުން  މުދަލުގެ ކުރިން ގެންދިއުމުގެ މުދާ

   (ރ)



185 
 

 .އެދެވިދާނެއެވެ
 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ،ނެގުމަށް ސައުންޑިންގ ތެލުގެ  ހުންނަ  އުޅަނދުފަހަރުގައި
 .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ،މާސްޓަރު އުޅަނދުގެ ލިޔުންތައް

 

   (ބ)

 ރިޕޯޓް ސައުންޑިންގގ ޕޯޓް ލޯޑް
 

1.    

 ޕްލ ން ސްޓޯވ ޖް އުޅަނދުގެ
 

2.    

 ކޫރިއަރ ލޯކަލް، ތަކެތި ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން
 ދޫކުރެވ   ނެތި ނެުގމެއް ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް ،ފާްސކުރުމަށްފަހު ަބލައި ހާޒިރުގައި އ ޖެންޓްގެ

 ކޫރިއަރ ލޯކަލް ތަކެތި ދޫކުރެވ  މިގޮތުން. ދޫކުރެވ ނެއެވެ އ ޖެންޓަށް  ކޫރިއަރ ލޯކަލް ،ތަކެތި
 ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްަޓމްސްގެ ،ބަހަްއޓަންވާނ  ،ބަަހއްޓާނަމަ ދަށުގައި ެބލުމުގެ އ ޖެންޓްގެ
 .ވަކިްނނެވެ ނުވާނެހެން މަސްހުނި މުަދލާ ބެހެއްޓ  ދަށުގައި

 

   (ޅ)

ނޑުމަށްފަހު ތަކެތި ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން  ކެ
ނޑިކަން ޗެކްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޕާރުސަލްގައި  އެ  އެނގ ނެގޮތަށް  ކެ

ނޑެއް  .ޖަހަންވާނެއެވެ  ތައްގަ
 

   (ކ)

 ތެރެއިން  ަތކެތ ގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސް  ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 ތަކެތި އެ  ،ނިމެްނދެން ކަންތައް ޑިއުޓ   ތަކެތ ގެ ދައްކަންޖެހ   ޑިއުޓ  މްޕޯޓްއި

 ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ  ހަވާލުގައި ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ 
 ބެލެހެއްޓުމާ  ތަެކތި އެ ،ލިސްޓް ތަކެތ ގެ ބެހެއްޓ  މިގޮތުން .ބެހެއްޓ ނެއެވެ
 ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރުމަށްފަހު އެންޑޯޒް ސްޓަމްސްއިންކަ ފަރާތާއި ހަވާލުވެފައިވާ 

 .ނަގަންވާނެއެވެ  ކޮޕ އެއް 
 

   (އ)

ނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ދޫކުރެވ ނ  މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް  މިންވަރަކަށް  ކަ
 އެންމެހައި  ނިންމަންޖެހ   ގުޅ ގޮތުން މުދަލާ އެ ،ފާސްކޮށް ބަލައި  މުދާ އެ

 .ނިމުމުންނެވެ  ށްފުރިހަމަކޮ ކަންތައްތައް 
 

.327 (ހ)
  

 ދޫކުރުން  މުދާ 

 އެއ  ،ބެލުމުން ބަލާ ނުވަތަ  ނެތި ލ ބަލް  ތެރެއިން ތަކެތ ގެ  ގެންނަ ރާއްޖެއަށް
 ބަލައި  ކޮންއެއްޗެއްތޯ ކޮންބާވަތެއްގެ  އެއ  ،ދޫކުރާނ  ތަކެތި ނ ނގ   ކޮންއެއްޗެއްކަން

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ޔަގ ން
 

   (ށ)

 ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ  ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި ދާމު ،ދެއްކުމުން ޑިއުޓ 
 ފުރިހަމަ ރިޕޯޓް އެގްޒެމިނ ޝަން މުދަލުގެ  ކުރިން ގެންދިއުުމގެ މުދަލެއް އެ ،ނިމުމުން

 އެގްޒެމިނ ޝަން  ،ހަލާކުވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ މަދުވެ މުދަލެއް  އެގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ

   (ނ)



186 
 

 .ވެބަޔާންކުރަންާވނެއެ އެކަން ރިޕޯޓްގައި
 
 މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ  ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި  މުދާ

 އުނިއިތުރުގެ ގުޅިގެން ފައިސާއަކާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތެއް އިމްޕޯޓްކުރާ
 ފައިސާއެއް އިތުރަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ަފރާތަކުން އެ ، ފާހަގަވެ މައްސަލައެއް

 (ތިރ ސް) 30 ފެށިެގން ތާރ ޚުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއް އެ  ،ޖެހ ނަމަދައްކަން
 .އަންގަންވާނެއެވެ  އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ

 

.328 (ހ)
  

 ޗެކްކުރުމުަގއި  މުދާ 
 ފާހަގަކުެރވުން  އުނިިއތުރު 

 ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ތިން ގޮތުގެމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން ފާހަގަވެގެން  ދައްކަންޖެހ ކަން  ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް) 30 ފެށިގެން  ތާރ ޚުން އަންގާ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ
 .ވެ ނިންމަންވާނެއެ ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން  މުދަލުގެ

   (ށ)

 ނުވަތަ މުދަލެއްވާނަމަ ހަލާކުވެފައިވާ މުދަލުގެތެރ ގައި އެ ފާސްކުރާއިރު  ބަލައި  މުދާ
 މުދަލަކަށް  އެ އެދިއްޖެހިނދެއްގައި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،މަދުވާނަމަ މުދާ

 .ދޫކުރެވ ނެއެވެ ސެޓްފިކެޓް ޝޯޓްލ ންޑް  ނުވަތަ ޑެމ ޖްލ ންޑް
 

   (ނ)

 ބ ނުންވެއްޖެ  ލިޔުމެއް ބެހ ޮގތުން  މުދަލާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،ފަހުދޫކުރުމަށް ފާސްކޮށް މުދާ
 ރިޕޯޓުގައި އެގްޒަމިނ ޝަން  މުދަލުގެ އެ ،ދޫކުރާނ  ލިޔުމެއް އެ ކަސްޓަމްސްއިން  ހިނދެއްގައި

 .އެއްގޮތަށެވެ  މަޢުލޫމާތާ  އެ ބިނާކޮށް  މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުގެ  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން
 
 
 

329.
  

 ދޫކުރުން  ންލިޔު މުދަލާެބހ  

 ބާބު ހަތަރުަވނަ 
 

 ފާސްކުރުން  ބަލައި  މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްެޖއިން 
 
 

 ،މުދާ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،މުދަލާއި އެކްސްޕޯޓްކުރެވ  ދިވެހިރާއްޖެއިން
 މުދަލާ  ޑިކްލަރ ޝަނާއި މުދަލުގެ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ފާސްކުރާނ  ބަލައި 

 މަނާކޮށްފައިވާ  ބ ރުކުރުން ރާއްޖެއިން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުަގއި ޤާނޫނާއި  ،އާއިދިމާވ ތޯ
 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ފާސްކުރާނ  ބަލައި  ހުރިތޯ  އެއްޗެއް 
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 ބަލައި  މުދާ  އެކްސްޕޯޓްކުރާ 
 ފާސްކުރުން 

 ންކޮށްފައިވާ ބަޔާ ތިރ ގައި ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން
 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ކުރުމުގެ ކަންކަން
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 ފާސްކުުރުމގައި  ބަލައި  މުދާ 
 ލިބިފައިވާ  ކަސްޓަމްްސއަށް 

 އިޚުތިާޔރު 



187 
 

ނޑުމާއި މުދާ  ،ޓެސްޓްކުރުމާއި ،ވަޒަންކުރުމާއި ،ކިރުމާއި ،ގުނުމާއި ،ހުޅުވުމާއި ،ކެ
 .ފާސްކުރުން  ބަލައި  ތަށްވެސްގޮތްގޮ މިނޫން  ،ސާމްޕަލްނެގުމާއި

 

   (ހ)

 ،ބެހެއްޓުމާއި އެކަހެރިކޮށް ތަނެއްގައި ވަކި ،ސިލުޖެހުމާއި ،ފާހަގަޖެހުމާއި މުދަލުގައި
 .ބެހެއްޓުން  ރައްކާތެރިކޮށް ނުފޯާރނެހެން  ބާރެއް  ފަރާތެއްގެ  އެހެން
 

   (ށ)

 ތަނަކަށް އެ ފާސްކުރަންޖެހ ަނމަ ބަލައި ގެންގޮސްގެން ތަނަކަށް  އެހެން މުދަލެއް
 .ބެލުން  ގެންގޮސްގެން

 

   (ނ)

 އެކަމަށް އ ނާ ނުވަތަ ހާޒިރުގައި  ވެރިފަރާތުގެ މުދަުލގެ ފާސްކުރާނ  ބަލައި  މުދާ
 މުދަލާ ފަރާތަކ  ޢައްޔަންކުރެވ  މިގޮތުން  .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ޢައްޔަންކުރާ
 .ވާންވާނެއެވެ ފަރާތަކަށް ވަރުގެ އުފުލ  ޒިންމާތައް އުފުލަންޖެހ   ގުޅ ގޮތުން

 

.332 (ހ)
  

 ހާޒިުރގައި  ވެރިަފރާތުގެ 
 ފާސްކުރުން  ބަލައި 

 ދިނުމަށާއި ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފާސްކުރަންވާނ  ބަލައި  މުދާ
 ނުވަތަ  ފަރާތް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން ،ދިނުމަށް އެހ ތެރިވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތުން އެ
 

   (ށ)

 ބަލަންޖެހ   އިދާރައަކުން ކަމާބެހ   ސަރުކާރުގެ މުދަލަކ  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން
 ފަރާތަކުން އެ ނުވަތަ  ހާޒިރުގައި ފަރާތެއްގެ އެ ،ފާސްކުރެވ ނ  ބަލައި  މުދާ އެ ،މުދަލެއްނަމަ
ނޑައަޅާ   .މަތިންނެވެ  އުސޫލެއްގެ ކަ
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 އިާދރާތަކުން  ސަރުކާުރގެ 
 މުދާ  ބަލަންޖެހ  

 މުދަލުގެ އެންގުމުން  ބ ނުންވެގެން  ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމަށް ބަލައި  މުދަލެއް
ނޑައަޅާ އ ނާ  ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން  ހާޒިރުވުމަށް  .ހާޒިރުވާންވާނެެއވެ ފަރާތަކުން ކަ

 ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ގުޅުވައިގެން މުދަލަކާ އެ ނުވަތަ  އިންކާރުކުރާނަމަ
 ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ  އުޅ ކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ  ކޮށްފާނެކަމަށް  

 ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ  ،ބެލެވ ނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް 
 ،ނަމަވެސް .ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ ބަލައި  މުދަލެއް  ކަސްޓަމްސްއަށް ހާޒިރުގައިވެސް 

 ބަލައި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ހާޒިރުގައި އިރުޣަ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ އެފަދައިން
 ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް  ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ އެފަރާތެއްގެ މުދާ ،ފާސްކުރަންވާނ 

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ
 

 ޣައިރު  ވެރިަފރާުތގެ  މުދަުލގެ  .334 (ހ)
 ބަލައި  ހާޒިުރގައި 
 ފާސްކުރުން 

 ،ފާސްކުރުމުގައި ބަަލއި މުދަލެއް ގެމަތިން ގޮތު ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ފާސްކުރާ ،ނިމެްނދެން ފާސްކޮށް ފެށިގެން ވަގުތުން  އަތްލާ  ފުރަތަމަ މުދަލުގައި
ނޑުމެއްނެތި  އެއްވެސް  މަންޒަރު  .ކުރަންވާނެއެވެ ރެކޯޑް ވ ޑިއޯ ފެންާނނ ހެން  މެދުކެ

 

   (ށ)

 .މިވަނ އެވެ ތިރ ގައި ސޫލުއު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި  މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން
 

335.
  

 ފާސްކުުރުމގެ  ބަލައި  މުދާ 
 އުސޫލު 



188 
 

 މުދާ އެ ،ހުންނަްނވާނ  ބަންދުކުރެވިފައި މުދާ ކުރެވ   އެކްސްޕޯޓް  ރާއްޖެއިން
 ފަދަ ގެންދެވ   އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  ،ނުލިބި ގެއްލުމެއް ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 .ގޮތެއްގައެވެ ރަނގަޅު އެކަށ ގެންވާ
 

   (ހ)

 އެލް.ބ  މުދަލުގެ ދާގ ނާއެއްގައި ކޮންމެ މުދަލުގެ ކުރެވ  އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން
 ުާ ާު  ބިލް  އެއަރވ   ނުވަތަ  ނަންބަރު  ނަން  ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ނުވަތަ  ނަންބަރު

 ދޫކުރުމަށްޓަކައި  މުދާ . އޮންނަންާވނެއެވެ ލިޔެވިފައި މަރުކާ މުދަލުގެ ނުވަތަ 
 ލިޔެވިފައިވ ތޯ މަޢުލޫމާތު  މި ސްކުރާއިރު ފާ ބަލައި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން
 .ޗެކުކުރެވ ނެއެވެ

 

   (ށ)

 ފާސްކުރާނެ  ބަަލއި ވަސ ލަތްތަކާއި  ބ ނުންކުރާނެ  ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ
ނޑައަޅާނ  މިންވަރު  .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ،ކަ

 

   (ނ)

 ޓަމްސްއިންކަސް ފާސްކުރުމަށް ބަލައި  ތެރެއިން މުދަުލގެ ހިމެނ  ޑިކްލަރ ޝަންގައި
ނޑައަޅާ   ބ ނުންވާނަމަ  ބަލަން  މުދާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ  ،އިތުރަށް މިންވަރުގެ ކަ

 ކަސްޓަމްސްގައި  އެކަމަށް ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ކުރިން  އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ  މުދާ
 .އެދެވިދާނެއެވެ

 

   (ރ)

 ވަރަކަށް ފެން ގަބޫލުކުރާ ކަސްޓަމްސް ކަންތައް  ބަންދުކުރުމުގެ  މުދާ އެކްސްޕޯޓް 
 ބަލައި  މުދާ އެ ފޮނުވައިގެން އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސް ތަންތަަނށް  ކުރަމުންދާ

 ބަންދުކުރާ މުދާ ،ހުށަހަޅާނ  އެދި ފާސްކޮށްދިނުމަށް  ބަލައި މުދާ. ފާސްކޮށްދެވ ނެއެވެ
 .އޮފ ހަކަށެވެ ކަސްޓަމްސްގެ ހުންނަ  ކައިރ ގައި އެންމެ  ތަނަކާ 
 

.336 (ހ)
  

 އޮފިަސރުން  ކަސްޓަމްސް 
 އެކްސްޕޯޓް  ނުަވއިގެން ފޮ

 ފާސްކުރުން  މުދާ 
 

 ،މުދަލުގެ އެދ  ފާސްކޮށްދިނުމަށް ބަލައި  ތަންތަުނން  ބުނެވިދިޔަ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 މުދާ ހުށަހެޅުމުން  ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހ  ކަސްޓަމްސްގެ  ޑިކްލަރ ޝަން

 .ޗެކްކޮށްދެވ ނެއެވެ
 

   (ށ)

ރޒް  ޑިކްލަރ ޝަާނއި އެކްސްޕޯޓް  ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި  މުދާ  ޝިޕާ
 މުދަލާބެހ   އަދި ފޯމާއި .(ޑ .އައި.އެސް) ޑިސްޕެޗް  ފޮރ އިންސްޓްރަކްޝަން

 .ވެރިފަރާތަށެވެ މުދަލުގެ ހަވާލުކުރާނ  ،ނިންމުމަށްފަހު ލިޔުންތައް  އެކުލެވ  ،މަޢުލޫމާތު
 

   (ނ)

 ޔުންތައް ލި މުދަލާބެހ   އެ މުދަލާއި ފާސްކުރެވުނު  ބަލައި ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް 
 ބަނދަރުގެ  ކުރެވ   އެކްސްޕޯޓް ފާސްކުރެވުނުތަނަކުން  ބަލައި  މުދަލެއް އެ ،ގޮތަށް ހުރި

 .  ވެރިފަރާތުންނެވެ މުދަލުގެ ގެންދާނ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ރ)

 ބަލައި މުދާ ތަނެއްގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ކަސްޓަމްސްއަށް ހުންނަ ބަނދަރުގައި  ރެވ ކު އެކްސްޕޯޓް މުދާ ،ފާސްކުރުމަށްފަހުވެސް

   (ބ)



189 
 

 .ފާސްކުރެވ ނެއެވެ ބަލައި  މުދަލެއް އެ އަލުން ފެނިއްޖެނަމަ  ބަލަން  އިތުރަށް
 

ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރެވ ނ  މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން  މިންވަރަކަށް ކަ
 އެންމެހައި  ހ  ނިންމަންޖެ ގުޅ ގޮތުން މުދަލާ އެ ،ފާސްކޮށް ބަލައި  މުދާ އެ

 .ނިމުމުންނެވެ  ފުރިހަމަކޮށް ކަންތައްތައް 
 

.337 (ހ)
  

 ދޫކުރުން  މުދާ 

 ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ  ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ ،ދެއްކުމުން ޑިއުޓ 
 ރިޕޯޓް އެގްޒެމިނ ޝަން  މުދަލުގެ ކުރިން  ގެންިދއުމުގެ މުދަލެއް އެ ،ނިމުމުން

 .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ
 

   (ށ)

 މުދާ ރާއްޖެއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ
 ގުޅިގެން ފައިސާއަކާ  ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތެއް އެކްސްޕޯޓްކުރާ 
 އިތުރަށް  ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން އެ ، ފާހަގަވެ މައްސަލައެއް  އުނިއިތުރުގެ
 30 ފެށިގެން  ތާރ ޚުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއް އެ ،ނަމަދައްކަންޖެހ  ފައިސާއެއް

 ކަސްޓަމްސްއިންއެކަން ވެރިފަރާތަށް  މުދަލުގެ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް)
 .އަންގަންވާނެއެވެ 

.338 (ހ)
  

 ޗެކްކުރުމުަގއި  މުދާ 
 ފާހަގަކުެރވުން  އުނިިއތުރު 

 ވެރިފަރާތުން ދަލުގެމު ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން ފާހަގަވެގެން  ދައްކަންޖެހ ކަން  ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ތިރ ސް) 30 ފެށިގެން  ތާރ ޚުން އަންގާ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ
 .ނިންމަންވާނެއެވެ  ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން  މުދަލުގެ

 

   (ށ)

 ބ ނުންވެއްޖެ  ލިޔުމެއް ބެހ ޮގތުން  މުދަލާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،ދޫކުރުމަށްފަހު ފާސްކޮށް މުދާ
 ރިޕޯޓުގައި އެގްޒަމިނ ޝަން  މުދަލުގެ އެ ،ދޫކުރާނ  ލިޔުމެއް އެ ކަސްޓަމްސްއިން  ހިނދެއްގައި

 .ށެވެ އެއްގޮތަ މަޢުލޫމާތާ  އެ ބިނާކޮށް  މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުގެ  ކޮށްފައިވާ  ބަޔާން
 
 
 

339.
  

 ދޫކުރުން  ލިޔުން މުދަލާެބހ  

 ބާބު  ފަސްަވނަ 
 

 ފާސްކުރުން  ބަލައި ތަންތަން  އެހެން 
 
 

 އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ  މުދަލެއް ފެންނަ ކަމަށް ނަގަންޖެހ ނެ  ޑިއުޓ  އިމްޕޯޓް
 ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފަށް މިގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ  މުދަލެއް  މަނާ

 އެ ،ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް  ބ ރުވެއްޖެކަމަށް ދަށުން  ލުގެ ކޮންޓްރޯ

.340 (ހ)
  

 ބަލައި  ތަންތަން އެހެން 
 ފާސްކުރުުމަގއި 
 ލިބިފައިވާ  ކަސްޓަމްްސއަށް 

 އިޚުތިާޔރު 



190 
 

 އިޚުތިޔާރު  ގެނައުމުގެ ދަށަށް  ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ އަނބުރާ އެއްޗެއް 
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 
 ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ މުދަލެއް ފެންނަ ކަމަށް ނަގަންޖެހ ނެ  ޑިއުޓ  އެކްސްޕޯޓް 
 ކަސްޓަމްސްގެ  ޚިލާފަށް  މިގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލެއް މަނާ  ބ ރުކުރުން
 އެ ،ހިނދެއްގައި ފެނިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް  ބ ރުވެއްޖެކަމަށް ދަށުން  ކޮންޓްރޯލުގެ 

 އިޚުތިޔާރު  ގެނައުމުގެ ދަށަށް  ކޮންޓްރޯލުގެ  ސްގެކަސްޓަމް އަނބުރާ އެއްޗެއް 
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ށ)

 ،ތަނަކާއި ހުރި މުދާ އެ ،މުދަލާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ށ) އާއި  (ހ) މާއްދާގެ މި
 ކަމަށް  ގުޅުންހުރި މުދަލާ އެފަދަ އުޅަނދަކާއި ބ ނުްނކުރި ގެންދިއުމުގައި މުދާ އެފަދަ
 .ިލބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި މ ހުން ބެލެވ  
 

   (ނ)

 ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 340 ގަވާއިދުގެ މި
 .ހޯދަްނވާނެއެވެ އަމުރު ކޯޓު މެނުވ  ހާލަްތަތކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި

 

341.
  

 ހޯދުން  ުމރު އަ ކޯޓުގެ

 ަނއްތާލާފާނެކަމަށް  ހެކި ގުޅުންހުރި ކުށާ  އެ ނާޅައިފިނަމަ ފިޔަވަޅެއް  ވަގުތުން 
 ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށ ގެންވާ  ގަބޫލުކުރެވ 

   (ހ)

 ހުއްދައާއެކު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ނުވަތަ  ތަން  ނުވަތަ މ ހާގެ ފާސްކުރަންޖެހ  ބަލައި 
 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި 
 

   (ށ)

 ފާސްކުރުމުގައި  ބަލައި  މަިތން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  340 އިދުގެގަވާ މި
 ދައުލަތުގެ  ހިނދެއްގައި  ބ ނުންވެއްޖެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އެޅުމުގައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހ 
 އެހ ތެރިކަމަކަށް  އެފަދަ .އެދެވިދާނެއެވެ އެހ ތެރިކަމަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތ 

 އެހ ތެރިކަން އެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެފަރާތްތަކުން  ،އެދިއްޖެނަމަ އިންކަސްޓަމްސް
 .ފޯރުވައިދ ންވާނެއެވެ 

 

342.
  

 ސަލާމަތ   ދައުލަުތގެ 
 އެހ ތެރިަކމަށް  ޚިުދމަތްތަކުގެ 

 އެދުން 

 
 

 ބައި  ތ ރަވަނަ 
 

 ތަޙުޤ ޤުކުުރން  މައްސަލަ
 
 
 ބާބު  އެްއވަނަ 



191 
 

 
 މަޢުލޫމާތުދިުނން މަްއސަލައާގުޅ   ،ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ،ދިނުމާއި  މަޢުލޫމާތު

 
 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ބާރު ތަޙުޤ ޤުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 .ލިބިގެންވެއެވެ 

 

.343 (ހ)
  

 ކަސްޓަމްްސއަށް 
 ބާރު  ތަޙުޤ ޤުކުުރުމގެ 

 މަްއސަލަތައް  ލިބިފަިއވާ 

 މުދާ ރުންސިއް  ރާއްޖެއިން އެތެރެކުރުމާއި މުދާ ސިއްރުން ރާއްޖެއަށް
 ؛މައްސަލަތައް ބ ރުކުރުމުގެ

 

1.    

 މުދަލާ އިތުރުުވމާއި މުދާ ވަރަށްވުރެ ޑިކްލެއަރކުރި  ،އޮޅުވާލުމާއި އަގު މުދަލުގެ
 ؛މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ  މަޢުލޫމާތު ނޫން ޞައްޙަ ގުޅ ގޮތުން

 

2.    

 ؛އްސަލަތައްމަ އެތެރެކުރުމާގުޅ  ތަކެތި  ރާއްޖެއަށް ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 

3.    

 ؛މައްސަލަތައް ގުޅ  ބ ރުކުރުމާ ތަކެތި  ރާއްޖެއިން ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 

4.    

 ދެއްކުމުގެ ފައިސާ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ނެތި  ފައިސާ އެކައުންޓުގައި
 ؛މައްސަލަތައް

5.    

 މުގެގެނައު ބަދަލު  ލިޔުމަށް އޮޅުވާލުމާއި  ލިޔުން ހުށަހަޅާ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 ؛މައްސަލަތައް

 

6.    

 ،ވަނުމާއި ހުއްދަނެތި  ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދުފަހަރަށް  ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛މައްސަލަތައް ފ ބުމުގެ  އަރައި  ހުއްދަނެތި 
 

7.    

 އެކަމަށް  ދަނިކޮށް އަދާކުރަމުން ވާޖިބު  އ ނާގެ އޮފިސަރަކު  ކަސްޓަމްސް 
 ؛މައްސަލަތައް ހުރަސްއެޅުމުގެ 

 

8.    

 ؛މައްސަލަތައް ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ
 

9.    

 ކޮންމެ  ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަތައް ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި
 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުންވެސް

 

   (ށ)

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއަށް  ވަގުތަކުވެސް ކޮންމެ ބަންުދނޫން  ކަސްޓަމްސް 
 

344.
  

 ވަުގތު  ހުށަހެޅ ނެ  މަްއސަލަ
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 ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ހުށަހެޅ ނ  މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ގޮތަކަށެވެ 

 

345.
  

 ގޮތް  ހުށަހެޅ ނެ  މަްއސަލަ

 ،ލިޔުމުން
 

   (ހ)

 ،ޒަރ ޢާއިން ފޯނުގެ 
 

   (ށ)

 ،ޒަރ ޢާއިން ފެކްސްގެ
 

   (ނ)

 ،ޒަރ ޢާއިން އ މެއިލްގެ
 

   (ރ)

 .އަނގަަބހުން  ހާޒިރުވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ބ)

 މައްސަލަ  ،ހުށަހަޅާނަމަ މައްސަލަ ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތްތަކުން ޢާންމު
 ލިޔުމުގައި އެ .އެޑްރެސްކޮށެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ހުށަހަޅަންވާނ 

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ  މަޢުލޫާމތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 

346.
  

 ހުށަހެޅުން  ލިޔުމުންަމއްސަލަ 

 ؛ތާރ ޚު ހުށަހެޅި މައްސަލަ
 

   (ހ)

 ؛މަޢުލޫމާތު މ ހާގެ ނުވަތަ  ފަރާތް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ
 

   (ށ)

 ؛މަޢުލޫމާތު މ ހާގެ ވަތަ ނު ފަރާތް  ރައްދުވާ  މައްސަލަ
 

   (ނ)

 ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ކޮށްފާނެ ކުށެއް ނުވަތަ  ކުރާކަމަށް ކުށެއް ނުވަތަ ކުރިކަމަށް ކުށެއް
 ؛ސަބަބުތައް

 

   (ރ)

 ؛ބާވަތް ކުށުގެ
 

   (ބ)

 ؛މަޢުލޫމާތު ޤަރ ނާގެ  ހެއްކާއި ލިބިފައިހުރި 
 

   (ޅ)

 ކަސްޓަމްސްއިން މަޢުލޫމާތަކ   އަންގައިދ   ކާކުކަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ  މައްސަލަ
 .މަޢުލޫމާތެކެވެ ސިއްރުކުރަންޖެހ ނެ

 

   (ކ)

 އެ ސާފުކުރުމަށްފަހު މަޢުލޫމާތު  މައްސަލައިގެ އެ ހުށަހެޅުމުން  މައްސަލައެއް ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ  ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  އެ ލިޔުން ކުރިކަމުގެ  ރަޖިސްޓަރ  މައްސަލަ

 

347.
  

 ރަިޖސްޓަރ ކުރި  ސަލަމައް 
 ދޫކުރުން  ލިޔުން ކަމުގެ 

.348 ގުޅުންހުރި މައްސަލައާ އެ ،  ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ  ކުރަމުންދާ ތަޙުޤ ޤު ކަސްޓަމްސްއިން  މަޢުލޫމާތު  މަްއސަލަާއގުޅ  
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 އެ ގޮތުގެމަތިން ނުވާ  ދަތި ތަޙުޤ ޤަށް  ،އެދިއްޖެނަމަ ސާފުކުރަން މަޢުލޫމާތެއް ފަރާތަކުން 
 .ވާނެއެވެ ސާފުކޮށްދ ން މަޢުލޫމާތު  ގުޅ  މައްސަލައަކާ

 

 ސާފުކުރުން   

 ދުވަހުގެ  (ފަނަރަ) 15 ނިމ ތާ ތަޙުޤ ޤުކޮށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ   ކަސްޓަމްސްއަށް
 މައްސަލަ  ފަރާތަށް  ތުހުމަތުކުރެވުނު  ،ފަރާތަށާއި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް އެ ތެރ ގައި

 .އަންގަންވާެނއެވެ ލިޔުމުން ނިމުނުގޮތް 
 

.349 (ހ)
  

 ނިމުން  ތަޙުޤ ޤުކޮށް 

 ހުށަހަޅަންޖެހ   ޝަރ ޢަތަށް ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤ ޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން
 .ފޮނުވަްނވާނެއެވެ އޮފ ހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ މައްސަލަތައް ޖިނާއ 
 

   (ށ)

 ންޖެހ  ހުށަހަޅަ ޝަރ ޢަތަށް ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެ ތަޙުޤ ޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން
 އޮފ ހަށް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރނ   ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ޝަރ ޢަތަށް  މައްސަލަތައް މަދަނ 

 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   (ނ)

 ބާބު  ދެވަނަ 
 

 ހިފެެހއްޓުން  ހުއްުޓވުމާއި  މ ހުން 
 
 

 ތަޙުޤ ޤު މައްޗަށް މ ހެއްގެ  އެ ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި
 .ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ  މ ހަކު އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ހިންގުމަށްޓަކައި 

 

.350 (ހ)
  

 މ ހުން  ކުރުމަށްޓަކައި  ތަޙުޤ ޤު 
 ހިފެހެއްޓުން 

 ކަސްޓަމްސްގެ ބ ނުމަކު އެނޫންވެސް ުނވަތަ އައުމުގައި ރާއްޖެއަށް މ ހަކު
 ސަރަޙައްދެއްގައި  ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ 

 މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ  މުދަލެއް ދައްކަންޖެހ  ޑިއުޓ  ،ވަނިކޮށް
 އެ  ނުވަތަ އަތުގައި މ ހެއްގެ އެ ލިޔުމެއް މުދަލަކާެބހ  މިއިން ނުވަތަ  މުދަލެއް
ނޑުގައި މ ހެއްގެ  އޮފިސަރަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފޮރުވާފައިވާކަމަށް ހަށިގަ

1.    
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  ނުވަތަ  ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށ ގެންވާ  ގަބޫލުކުރެވ 
 

 ބ ނުމަކު އެނޫންވެސް ނުވަތަ  ފުރުމުގައި ބ ރަށް ރާއްޖެއިން މ ހަކު
 ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ

 ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  މުދަލެއް ދައްކަންޖެހ  ޑިއުޓ  ،ވަނިކޮށް ސަރަޙައްދެއްގައި 
 މ ހެއްގެ އެ ލިޔުމެއް މުދަލަކާބެހ   މިއިން  ނުވަތަ  މުދަލެއް މަނާ ބ ރުކުރުން
ނޑުގައި މ ހެއްގެ އެ ނުވަތަ  އަތުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ ފޮރުވާފައިވާކަމަށް ހަިށގަ

 ނުވަތަ ؛އޮތުން ސަބަބެއް  އެކަށ ގެންވާ ގަބޫލުކުރެވ  އޮފިސަރަށް
 

2.    

 ނުވަތަ  އަތުގައި މ ހެއްގެ ފުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް
ނޑުގެހަށި  އެއްޗެއް  މަނާކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫާނއި އެތެރެއަށް ގަ

 ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އެތެރެކުރަން ރާއްޖެއަށް އެއްޗެއް  އެ ސިއްރުން ލައިގެން
 އެކަށ ގެންވާ ޤަބޫލުކުރެވ   އޮފިސަރަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ކަމަށް އުޅ   ބ ރުކުރަން
 ނުވަތަ ؛ އޮތުން ސަބަބެއް

 

3.    

ނޑުގެ މ ހެއްގެ ފުރާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް  ހަށިގަ
 ސިއްރުން ލައިގެން  އެއްޗެއް  މަނާކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި އެތެރެއަށް

 ކަމަށް އުޅ  ބ ރުކުރަން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އެތެރެކުރަން ރާއްޖެއަށް އެއްޗެއް  އެ
ނުޑގެ އްގެމ ހެ ޤަބޫލުކުރެވ  އޮފިސަރަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ  އެތެރެ  ހަށިގަ
 ނުވަތަ ؛ އެކްސްރ ކުރުމަށް ނުވަތަ ޗެކްކުރުމަށް

 

4.    

 ހުރަސްއަޅައިފި  އަދާކުރުމަށް ވާޖިބު ނުވަތަ ދައުރު އޮފިސަރެއްގެ ކަސްޓަމްސް 
؛ މ ހަކު ކޮންމެ ކޮށްފި  މަސައްކަތް ކުރަން ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ މ ހަކު  ކޮންމެ
 ނުވަތަ 
 

5.    

 ކަސްޓަމްސްއާ  ނުވަތަ  ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނުގައި ޤާނޫ ކަސްޓަމްސްގެ
 ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ  ކޮށްފިކަމަށް ބަޔަކު ނުވަތަ  މ ހަކު ކުށެއް ގުޅުންހުރި

 ާހލަތްތަކުގައި  ގަބޫލުކުރެވ  އޮފިސަރަށް ކަސްޓަމްސްގެ ކަމަށް ކޮށްފާނެ  ނުވަތަ 
 ގުޅ ގޮތުން މައްސަލައަކާ  އެ ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ  އެ 

  ނުވަތަ  ؛ބަޔަކު ނުވަތަ މ ހަކު ފެންނަ  ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ހިފަހައްޓަންޖެހ  
 

6.    

 ކަސްޓަމްސްއާ  ނުވަތަ  ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ
 ނުވަތަ  ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފިކަމަށް  މ ހަކު އެ ކުށެއް ގުޅުންހުރި
  ނުވަތަ  ؛އޮތުން ސަބަބެއް  އެކަށ ގެންވާ  ލުކުރެވ ގަބޫ ކަމަށް ކޮށްފާނެ 

 

7.    

  އެދުމުން ކަސްޓަމްސްއިން ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  އަންގައިދ  ކާކުކަން މ ހަކ  އެ
 ޞައްޙަ  މަޢުލޫމާަތކ  ދ ފައިވާ ނުވަތަ ،އިންކާރުކުރުން ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު އެ

8.    
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  ނުވަތަ  ؛އޮތުން ސަބަބެއް ބަލަންޖެހ   މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް  ނޫން 
 

 ނުވަތަ  ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ
 ނުވަތަ  ،ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ،ކޮށްފައިވާ ކުށެއް ގުޅުންހުރި ކަސްޓަމްސްއާ 
 އަތުގައިވާ މ ހެއްގެ އެ މަޢުލޫމާތު  ގުޅ   ތަޙުޤ ޤާ ކުށެއްގެ ބެލެވ  ކޮށްފާނެކަމަށް 

 ކަސްޓަމްސްއަށް އޮތުމާއެކު ސަބަބެއް  ންެޖހ ބަލަ ކަސްޓަމްސްއިން ކަމަށް
 ސަބަބެއް  ގަބޫލުކުރެވ  ނުވާނެކަމަށް  ތަބާ  އެންގުމަކަށް އަންގާ ހާޒިރުވުމަށް

 .އޮތުން 
 

9.    

 ކަސްޓަމްސްއަށް  ،ހިފެހެއްޓުމުގައި މ ހުން ހިފަހައްަޓންެޖހ  ކަސްޓަމްސްއިން
 މ ހުން އެހ ތެރިކަމާއެކު ތަކުގެޚިދުމަތް ސަލާމަތ   ދައުލަުތގެ ހިނދެއްގައި  ބ ނުންވެއްޖެ 
 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ހިފެހެއްޓުމުގެ 

 

   (ށ)

 ޖިނާއ  ،ޢަމަލުކުރެވ ނ  މ ހުންނާމެދު  ހިފަހައްޓާ  ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްޓަކައި
 ކައިކުރުމަށްޓަ ތަޙުޤ ޤު މިގޮތުން  .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ގަވާއިދުގައިވާ އިޖުރާއަތުގެ

 އޮފިސަރު  ކަސްޓަމްސް ،ހިފެހެއްޓުމާއެކު މ ހަކު އެ ،ހިފަހައްާޓނަމަ މ ހަކު ކަސްޓަމްސްއިން
 އެ މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި އަދި .ބުެނދ ންވާނެއެވެ އ ނާއަށް ކާކުކަން ތިމާއަކ 
 .ދ ންވާނެއެވެ  މ ހަކަށް

 

351.
  

 އަްނގަްނޖެހ   ހިފެހެއްޓުާމއެކު 
 އެްނގުންތައް 

 ؛ހިފެހެއްޓިކަން މ ހަކު އެ
 

   (ހ)

 ؛ސަބަބު ހިފެހެއްޓި  މ ހަކު އެ
 

   (ށ)

 ؛ގެންދެވ ތަން މ ހަކު އެ
 

   (ނ)

 ؛ލިބިގެންވާކަން  ޙައްގު ހަނުހުރުމުގެ 
 

   (ރ)

 ؛ލިބިގެންވާކަން ޙައްގު  ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  އެހ  ވަކ ލެއްގެ ޤާނޫނ  
 

   (ބ)

 ގެންދާ އެ ގެންދާނަމަ މ ހަކު އެ  ންތަނަކަށް އެހެ ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤ ޤު އިތުރަށް
 ؛ކަން ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤ ޤު އިތުރަށް  ގެންދަނ   އެ ،ތަނަކާއި

 

   (ޅ)

 މިނިޓަށްވުރެ  30 ވަގުތު  ބަހައްޓާ  ހިފަހައްޓާފައި  މ ހަކު އެއްވެސް ހުއްޓުވާ ކުރުމަށް  ތަޙުޤ ޤު
 މ ހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ޔާންކޮށްަފއިވާބަ ތިރ ގައި ވަގުތު  ދޫކޮށްލާ  މ ހަކު އެ ،ދިގުވެގެންދާނަމަ

 .ދ ންވާނެއެވެ  ލިޔުމުން
 

352.
  

 ހިފެހެއްޓުަމށްފަހު  މ ހަކު 
 ދ ްނޖެހ   ވަުގތު  ދޫކޮށްލާ

 މަޢުލޫމާތު 

   (ހ) ؛ތަން އަދި ގަޑި ތާރ ޚާއި ހުއްޓުވި މ ހަކު އެ
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 ؛ހާަލތު ސަބަބާއި ހުއްޓުވި މ ހަކު އެ
 

   (ށ)

 ؛ތަން އަދި ގަޑި ތާރ ޚާއި ދޫކޮށްލި މ ހަކު އެ
 

   (ނ)

 ،ނަމާއި ފުރިހަމަ އޮފިސަރުގެ ކަސްޓަމްސް ޙަރަކާތްތެރިވި ހުއްޓުވުމުގައި މ ހަކު އެ
ާު  އައިޑެންޓިފިކ ޝަން ސްޓާފް އަދި މަޤާމު  .ނަންބަރު
 

   (ރ)

 އޮފިސަރުގެ ކަސްޓަމްސް ،އުޅުމަކ  ކުރަން ކަމެއް  ކުރެ  ކަންކަުމން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 އުޅުންކަމަށް ކުރަން ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުން އަދާކުރުމަށް ވާޖިބު  ވަތަނު ދައުރު

 .ބެލެވ ނެއެވެ 
 

353.
  

 އޮފިަސރުގެ  ކަސްޓަމްސް 
 ވާިޖބުައދާކުުރމަށް 

 ހުރަްސއެުޅން 

 ނުވަތަ  ބާރެއް ޤާނޫނ   އެއްވެސް ލިބިފައިވާ  އޮފިސަރުންނަށް  ކަސްޓަމްސް 
 ނުވަތަ  ހުރަސްއެޅުން މާނައެއްގައި އްވެސް އެ ހިފުމަށް  ބ ނުން  އިޚްތިޔާރެއްގެ 
 މިއިން ނުވަތަ ރ ވުން ކުރަން މިއިންކަމެއް ނުވަތަ  ކުރުން ކަމެއް ހުރަސްއެޅ ފަދަ

 ނުވަތަ  ގޮވާލުން  ކުރަން މިއިންކަމެއް ނުވަތަ  ބައިވެރިވުން  ކުރުމުގައި ކަމެއް
 .އުޅުން ކުރަން މިއިންކަމެއް ނުވަތަ އެހ ތެރިެވދިނުން  ނުވަތަ  ހިތްވަރުދިނުން 

 

   (ހ)

 ނުވަތަ  ބާރެއް ޤާނޫނ   އެއްވެސް ލިބިފައިވާ  އޮފިސަރުންނަށް  ކަސްޓަމްސް 
 ރައްދުވާ އެއަމުރު ނުވަތަ ނުކިޔަމަންތެރިވުން  އަމުރަކަށް ކުރާ  ދަށުން  އިޚްތިޔާރެއްގެ 

 އެނޫންވެސް ނުވަތަ ހިތްވަރުދ  ،ގޮވާލައި ނުކިޔަމަންތެިރވުމަށް އެއަމުރަށް މ ހަކު
 ކަމެއް  މިއިން ނުވަތަ ބައިވެރިވުން  މިއިންކަމެއްގައި ނުވަތަ ތެރިވެދިނުން އެހ  ގޮތަކުން 
 .ރ ވުން ނުވަތަ އުޅުން ކުރަން
 

   (ށ)

 ވާޖިބު  އ ނާގެ ދަށުން ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސް 
 އްކަތްކުރުންމަސަ ހަމަލަދިނުމަށް  ނުވަތަ ހަމަލަދިނުން  އ ނާއަށް  ދަނިކޮށް އަދާކުރަމުން

 ނުވަތަ  ދިނުން  ހިތްަވރު ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ  ދިނުން  އިންޒާރެއް އެފަދަ ނުވަތަ 
  ބައިވެރިވުން ކަމެއްގައި އެފަދަ
 

   (ނ)

 އެޑްރެސް  ނަމާއި މ ހެއްގެ އެ ،އެވަނ  ބުނެފައި  ކަމަށް "މަޢުލޫމާތު އަންގައިދ  ކާކުކަން"
 .ލިޔުމަކަށެވެ ރަސްމ   ޖެހި ފޮޓޯ ނުވަތަ  ،ލިޔުމެއް ރަސްމ   ހިމެނިގެންވާ 

 

354.
  

 މަޢުލޫމާތު  އަންަގއިދ   ކާކުކަން

 އެއްވެސް  ތުހުމަތުގައި  ކުށެްއގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި ، އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސްގެ
 ކަންތައްތައް  އިދާރ  ފުރިހަމަކުރަންެޖހ  ަކސްޓަމްސްއިން، ހިފަހައްޓައިފިނަމަ މ ހަކު

 .ަހވާލުކުރަންވާނެއެވެ  ސަރވިސްއާ  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް މ ހަކު އެ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު 
 

355.
  

 މ ހުްނނާެމދު  ހިފެހެއްޓ  
 ުއސޫލު ޢަމަލުކުރާ 
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 ކަސްޓަމްސްއިން ،މައްސަލަތަކުގައި ގުޅ  މަސްތުވާތަކެއްޗާ އަތުލެވ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 ތަޙުޤ ޤު ސަލަމައް އެ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު  ކަންތައްތައް އިދާރ   ފުރިހަމަކުރަންޖެހ 

 މޯލްޑިވްސް  މަސްތުވާތަކެތި  ހިމެނ  މައްސަލާގައި އެ ،މ ހަކާއި އެ ކުރުމަށްޓަކައި
 .ހަވާލުކުރަްނވާނެއެވެ ސަރވިސްއާ  ޕޮލިސް 
 

.356 (ހ)
  

 ތަޙުޤ ޤުުކރުން  މަްއސަލަ

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ  ފިޔަވައި  މައްސަލަތައް ގުޅ  މަސްތުވާތަކެއްޗާ
 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ތަޙުޤ ޤުކުރާނ  މައްސަލަތައް އެހެނިހެން  ފައިވާ ބަޔާންކޮށް

 

   (ށ)

 ގުޅ ގޮތުން  ތަޙުޤ ޤަކާ ކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއިން ނުވަތަ  ބ ނުމަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 ކަސްޓަމްސްއިން  ،މ ހަކު ހުންނަ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 ނުވަތަ  ގެނެސްގެން ޢިމާރާތަކަށް  މްސްގެކަސްޓަ ގުޅ ގޮތުން ތަޙްޤ ޤަކާ ކުރާ
 ކަސްޓަމްސްއިން މ ހަކާ އެ ޢިމާރާތެއްގައި  ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް

 .ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ
 

   (ނ)

 ގުޅ ގޮތުން  ތަޙުޤ ޤަކާ ކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއިން ނުވަތަ  ބ ނުމަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 ޢަމަލުކުރެވ ނ  މ ހުންނާެމދު ބ  ތި ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް
 .މަތިންނެވެ  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނާއި  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 

   (ރ)

 ،ޙާލެއްގައި އެދިއްޖެ މ ހަކު ހިމެނ  މައްސަލައެއްގައި  ތަޙުޤ ޤުކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއިން
 ،ބިދ ސ އެއްނަމަ .އެވެ ދ ންވާނެ ފުރުޞަތު ފޯނުކުރުމުގެ މ ހަކަށް ޢާއިލާގެ  އ ނާގެ
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤައުމުން  އ ނާގެ  ނުވަތަ ސަފ ރު ކަ

 ފުރުޞަތު  ފޯނުކުރުމުގެ އޮފ ހަކަށް  ނުވަތަ  ތަނަަކށް ހުންނަ  ރެޕްރެޒެންޓ ޓިވް
 އ ނާގެ  ،ބިދ ސ އަކުނަމަ އަދާކުރާ  ވަޒ ފާ ރާއްޖ ގައި އިތުރުން  މ ގެ .ދ ންވާނެއެވެ 

 .ދ ންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު  ފޯނުކުރުމުގެ  ފަރާތަކަށް  މަސްއޫލުވާ  ންރާއްޖެއި ކަންކަމާ
 

   (ބ)

 މ ހަކު އެ ހާލަތްތަކުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ހިފެހެއްުޓމުގައި މ ހަކު  ކަސްޓަމްސްއިން
 .ބިޑިއެޅުވިދާނެއެވެ

 

357.
  

 ބިޑިެއުޅވުން 

 ؛ނުކިޔަމަންތެރިވުން
 

   (ހ)

 ؛އުޅުން ދ ން  ގެއްލުމެއް ނަފުސަށް އްލައަމި ނުވަތަ  މ ހެއްގެ އެހެން
 

   (ށ)

 ؛އުޅުން ދ ން  ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް  ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ފަރުދެއްގެ
 

   (ނ)

 ނުވަތަ އުޅުން ކުރަން ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ  އަށް (ނ) އިން (ހ) މާއްދާގެ މި
 ؛އޮތުން ސަބަބެއް ގަޫބލުކުރެވ  ކޮށްފާނެކަމަށް  ކަމެއް އެފަދަ
 

   (ރ)



198 
 

 .ގެންިދއުމަށް އަނެއްތަަނށް  އެއްތަނުން  މ ހުން  ހިފެހެއްޓ   ނުވަތަ  ހުއްޓުވ 
 

   (ބ)

 އެ އަޅުވާނ  ބިޑި  ،އަޅަންޖެހިއްޖެނަމަ ބިޑި މެދުވެރިވެގެން ޙާލަތެއް ބިޑިއަޅަންޖެހ 
 ގޮތެއްގެ ނުލިބ   އަނިޔާއެއް  މ ހަކަށް އެހެން ފުށުން  މ ހެއްގެ އެ ނުވަތަ މ ހަކަށް

 އެއިރެއްގައި  ،ބާރުކުރަންވާނ  އަޅުވައި  ބިޑި ބިޑިއެޅުވުމުގައި މިގޮތުން .މަތިންނެވެ
 ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް ޢަމަލުތަކުގެ  ،އުމުރާއި މ ހާގެ  ބިޑިއަޅުވަންޖެހ  ހާލަތާއި ދެމިއޮތް
 .ބާރުމިނަކަެށވެ ކުޑަ އެންމެ  އެކަށ ނަ

 

.358 (ހ)
  

 ގޮތް ބިޑިައުޅވާނެ 

 އ ނާ ،އުޅުމުން ބިޑިއަޅުވަން އަތުގައި މ ހެއްގެ ރިވެގެންމެދުވެ ހާލަތެއް ބިޑިއަޅަންޖެހ 
 ޒިންމާ މެދު އަނިޔާއާ ލިބ  އެގޮތުން ،ކަމަށާއި އަނިޔާވެދާނެ ،ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ

 .އިންޒާރުކުރަންވާނެއެވެ ބުނެ  އަމިއްލައަށްކަމަށް  މ ހާ އެ އުފުލަންޖެހ ނ  
 

   (ށ)

 ދެކޮޅުވެރިކަމެއްގެ  ދައްކާ މ ހަކު އެ  ،އިތެރ ގަ ބިޑިއެޅުވުމުގެ އަތުގައި  މ ހެއްގެ
 ލިބ   މުދަލަށް ނުވަތަ  ،ނަފުސަށް މ ހެއްގެ އެހެން ނުވަތަ އެމ ހާގެ ސަބަބުން 
 .މ ހެކެވެ ދެއްކި ނުކިޔަމަންތެރިކަން އެ ،އުފުލަންޖެހ ނ  ޒިންމާ ގެއްލުމުގެ

 

   (ނ)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައިިތރ  ،އަޅުވަންވާނ  އަތުގައި މ ހެއްގެ ހިފަހައްޓާ  ކަސްޓަމްސްއިން
 .ބިޑިއެވެ ބާވަތްތަކުގެ 

 

359.
  

 ބިޑި  އަޅަްނޖެހ  

 ؛ބިޑި ނައިލޯނު 
 

   (ހ)

 ؛ބިޑި އަތު
 

   (ށ)

 ؛ބިޑި ރޯނު
 

   (ނ)

 .ބިޑި އެއްހުޅު
 

   (ރ)

 ނުވަތަ ،ހާޒިރުކުރެވިއްޖެނަމަ ތަނަށް  ހާޒިރުކުރަންޖެހ  މ ހަކު ބިޑިއަޅުވައިގެން
 .ބިޑިނައްޓަންާވނެއެވެ ،ހަވާުލކުރުމަށްފަހު އިދާރާއަށް  ހަވާލުކުރަންޖެހ  

 

.360 (ހ)
  

 ގެނެވ   ައޅުަވިއގެން  ބިޑި 
 ޢަމަލުކުރާެނގޮތް  މ ހުންާނމެދު 

 ގަޑިއިރަށްވުރެ  (އެކެއް) 1 ބިޑިއަޅުވާފައި ،މެދުވެރިވެގެން ސަބަބެއް  އެއްވެސް 
 ތަފުސ ލު ސަބަބާއެކު  ބިޑިއަޅުވަންޖެހުނު ،ބަހައްޓަންެޖހިްއޖެނަމަ މ ހަކު އިތުރަށް
 .ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ  ރިކޯޑުކޮށް މަޢުލޫމާތު  ގޮތަށް  އެނގ ނެ 

 

   (ށ)

 މ ހާގެ އެ ނައްޓަިއފިނަމަ ބިޑި ހުރިގޮތުން  ޢަމަލުތައް މ ހާގެ އަޅުވާފައިވާ ބިޑި
 ނުވަތަ  މުދަލަކަށް ނުވަތަ މ ހަކަށް އެހެން  ނުވަތަ މ ހާއަށް އެ ގެއްލުމެއް ފަރާތުން 
 އޮފިސަރަށް ތަޙުޤ ޤުކުރާ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއިން ،ކަމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ  ތަނަކަށް 

   (ނ)



199 
 

 ގަޑިއިރަށްވުރެ 1 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ޙާލަތެއްގައި ފެނިއްޖެ
 ބިޑިއަޅުވާފައި (ގަޑިއިރަށް (ހައެއް) 6 ޖުމްލަ) ގަޑިއިރަށް (ފަހެއް)  5،އިތުރަށް

 .ބެހެއްޓިދާނެއެވެ 
 

 އިޞްލާޙު ޢަމަލުތައް މ ހެއްގެ އުޅެނިކޮށް އަޅުވަން ބިޑި އަތުގައި މ ހެއްގެ
 އެ ވަގުތުން ،ފެނިއްެޖނަމަ ފަރާތަށް  ހަވާލުވެހުރި  ބެލެހެއްުޓމާ މ ހާ އެ ،ވެއްޖެކަމަށް
 ތަފުސ ލު ސަބަބާއެކު  ނެއްޓި ބިޑި .ވާނެއެވެ ނައްޓަން  ބިޑި އަޅުވާފައިހުރި މ ހެއްގައި
 .ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ  ރިކޯޑްކޮށް މަޢުލޫމާތު  ގޮތަށް  އެނގ ނެ 

 

   (ރ)

 އެހެން  ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ،މ ހާ ބިޑިއަޅުވާފައިވާ
 ބިޑި ވަގުތ ގޮތުން  ނިެމންދެން  ކޮށް ކަމެއް  އެ ،ހިނދަކު ނުކުރާހާ މަނާ ގަވާއިދަކުން

 .ނައްޓަންވާނެއެވެ 
 

361.
  

 ނެއްޓުން  ބިޑި  ވަގުތ ގޮތުން 

 ؛ންނަމާދުކުރު
 

   (ހ)

 ؛ކައިބޮއިހެދުން
 

   (ށ)

 ؛ގަޟާޙާޖަތްކުރުން
 

   (ނ)

 .ނިޝާންޖެހުން  އިނގިލ ގެ ސޮއިކުރުމާއި  ލިޔުންތަކުގައި
 

   (ރ)

 ގެންދަންވާނ   އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން މ ހުން  ހިފަހައްޓާ  ކަސްޓަމްސްއިން
 .ބިޑިއަޅުވައިގެންނެވެ

 

.362 (ހ)
  

 ެއއްތަނުން  މ ހުން  ހިފެހެއްޓ  
 ބިޑި  ގެްނދާިއރު  ނެްއތަނަށް އަ

 އަުޅވާެނގޮތް 

 ދެއަތް ،ގެންދަންވާނ  ،ގެންދާނަމަ އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  މަގުން އެއްގަމު
 މ ހެއްގެ އެ ،ޙާލަތަށާއި  ނަމަވެސް .އަޅުވައިގެންނެވެ ބިޑި ލައި ފުރަގަހަށް 

 ބިޑި ށްވާގޮތަ ކުރިމައްޗަށް ދެއަތް ،ރިޢާޔަތްކޮށް މިންވަރަށް  ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ
 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު އެޅުވުމުގެ

 

   (ށ)

ނޑުމަގުން  މ ހަކު ތަނަށް  އަނެއް އެއްތަނުން  ވައިގެމަގުން ނުވަތަ  ކަ
 އެ މ ހަކު އެ ަދށުން  ބެލުމުގެ  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް  ،ގެންދަންޖެހިއްޖެނަމަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ އަށްކަސްޓަމްސް އިޚުތިޔާރު  ގެންދިއުމުގެ ތަނަކަށް 
 

   (ނ)

 ގެންދިއުމުގައި  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން މ ހުން  ހިފަހައްޓާ  ނުވަތަ  ހުއްޓުވާ ކަސްޓަމްސްއިން
 .މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ޢަމަލުކުރަންވާނ  

 

363.
  

 ެއއްތަނުން  މ ހުން  ހިފެހެއްޓ  
 ގެންިދއުން  އަނެްއތަނަށް 

   (ހ) ގެންދެވ ނ   ތަނަށް  އަނެއް އެއްތަނުން  މ ހަކު ހިފަހައްޓާަފއިވާ ވަތަ ނު ހުއްޓުވާފައިވާ 



200 
 

 .ތިބެގެންނެވެ  އޮފިސަރުން 02 ކަސްޓަމްސްގެ މަދުވެގެން
 

 ގެންދިއުމުގެ  ތަނަށް  އަނެއް އެއްތަނުން  މ ހަކު ހިފަހައްޓާަފއިވާ ނުވަތަ  ހުއްޓުވާފައިވާ 
 .އަންގަންޖެހ ނެއެވެ އަށްއ ނާ ަތނަކަށްކަން  ކޮން  ގެންދެވެނ   އ ނާ ،ކުރިން
 

   (ށ)

 މ ހާ ގެންދެވ  ،އެންގުމަށްފަހު  ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް  ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި
 މ ހާއާއި އެ އަޅުވާނ  ބިޑި  އަދި .ބުނެދ ންާވނެއެވެ އ ނާއަށް ޖެހ ކަން  ބިޑިއަޅުވަން

 .ނެއެވެބުނަންޖެހ   ކަންވެސް ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ސަލާމަތާއި މ ހުންގެ އެހެން
 އ ނާއަށް  ނުަރއްކަލެއް އެއްވެސް  ،ދައްކައިނަމަ ބިޑިއަޅަން ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު

 .އަންގަންވާނެއެވެ  ނޯންނާނެކަން 
 

   (ނ)

 ނުވަތަ  ހުއްޓުވާފައިވާ، އެންގުން ބުނެފައިވާ  ގައި (ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ  މި
 އަދި .ފިސަރެވެއޮ ހަވާލުވެހުރި މ ހަކާ އެ  އަންގާނ  މ ހާއަށް  ހިފަހައްޓާފައިވާ 

ނޑި ބިޑ ގެ  އެ ބިޑިއަޅުވައި އެންގުމަށްފަހު  މިއެންގުން   ހަވާލުވެހުރި މ ހަކާ އެ ތަޅުގަ
 .ބާއްވަންވާނެއެވެ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  އޮފިސަރުގެ

 

   (ރ)

 ނުވަތަ ހުއްޓުވާފައިވާ ،އެންގުން ބުނެފައިވާ  ގައި (ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ މި
 ފަދައިން  ބުނެފައިވާ  ގައި (ރ) މާއްދާގެ މި އަދި ގާިއރުއަން މ ހާއަށް  ހިފަހައްޓާފައިވާ 
 މަދުވެގެން އިތުރުން އޮފިސަރުގެ ހަވާލުވެހުރި މ ހަކާ އެ ،ޢަމަލުކުރާއިރު
 .ހުންަނންޖެހ ނެއެވެ  އެތަނުގައި  އޮފިސަރު 01 ކަސްޓަމްސްގެ

 

   (ބ)

 ރިހާހު ،މ ހަކު ހުންނަ  ހަވާލުވެގެން  އ ނާއާ  މ ހާއާއެކުގައި އަޅުވާފައިވާ  ބިޑި
 އަނެއް  އެއްތަނުން  މ ހަކު ބިޑިއަޅުވައިގެން އަދި .ހުންނަންާވނެެއވެ ވަގުތެއްގައިވެސް

 .ދާންވާެނއެވެ މ ހާ ހަވާލުވެހުރި އ ނާއާ ،އ ނާއާއެކު ގެންދެވ އިރު ތަނަށް 
 

.364 (ހ)
  

 މ ހާއާ  ބިޑިައުޅވާފަިއވާ 
 ހަވާލުުވން 

 ބިޑި އަޅުވާފައިވާ ޙާލަތެއްގައި ޖެހިއްޖެ ނައްޓަން  ބިޑި  މ ހާގައިން އަޅުވާފައިވާ ބިޑި
 ހަމަޖެހިފައި  މ ހަކަށް ހުންނަ  ހަވާލުވެގެން މ ހަކާ އެ ،ގޮތެއް ނެއްޓ ފަދަ  ފަސ ހައިން

 .އޮންނަންވާނެއެވެ 
 

   (ށ)

 އަޅުވައިގެން ބިޑި އ ނާ ނުވަތަ އަޅުވާފައިހުއްޓާ ބިޑި މ ހަކު ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ 
 ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު އ ނާ ،ނދެއްގައިހި ެގންދެވ  ތަނަށް  އަނެއް އެއްތަނުން 

 ބިޑި ބެލެހެއްޓުމަކ   ގޮތަކަށް  ނުދެވ ނެފަދަ  ފިލަިއގެން އ ނާއަށް  ،ބެލެހެއްޓުމާއި
 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ މ ހާގެ ހުންނަ ހަވާލުވެ  މ ހާއާ އަޅުވާފައިވާ

 

   (ނ)

 ފުރާނަ ގެމ ހާ ބިޑިއަޅުވާފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި  ނުރައްކާތެރި ދިމާވާ  ކުއްލިއަކަށް
 .މަސައްކަތްކުރަންޖެހ ނެއެވެ މ ހާ ހުންނަ  ހަވާލުވެ މ ހާއާ އެ ސަލާމަތްކުރުމަށް

 

   (ރ)



201 
 

 ގެންގުޅުމަށް  ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބިޑި  ފަރާތުން  ހަވާލުވެފައިވާ އާ ބިޑި
 .ސަމާލުވާންވާނެއެވެ

 

.365 (ހ)
  

 ގެްނުގޅުން  ބިޑި 

 ކަސްޓަމްސްގެ  ޚިލާފަށް މިގަވާއިދާ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ ބިޑިއެއް ހަވާލުވެފައިވާ 
 ،ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ކުރެވިގެން ތުހުމަތު  ބ ނުންކުރިކަމަށް  ބިޑި އޮފިސަރަކު 

 .ތަޙުޤ ޤުކުރަންވާނެއެވެ ބަލައި  މައްސަލައެއް  އެ
 

   (ށ)

 މާތުމަޢުލޫ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި  މ ހުންގެ ހިފަހައްޓާ  ނުވަތަ  ހުއްޓުވާ ކަސްޓަމްސްއިން
 .ނެގ ނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

366.
  

 ހިފެހެއްޓ  ނުވަތަ  ހުއްޓުވ  
 މަޢުލޫމާތު  މ ހުްނގެ 

 ؛ވަނަވަރު މ ހާގެ  ހިފަހައްޓާ  ނުވަތަ  ހުއްޓުވާ
 

   (ހ)

 ؛ނިޝާން އިނގިލ ގެ
 

   (ށ)

 ؛ފޮޓޯ
 

   (ނ)

ނޑުގެ  ؛އެކަން ލިބިފައިވާނަމަ  އަނިޔާއެއް އެއްވެސް ފުށުން  ބ ރު ހަށިގަ
 

   (ރ)

ނޑުގެހަ  .އިސްކޮޅު  ބަރުދަނާއި  ށިގަ
 
 
 

   (ބ)

 ބާބު  ތިންވަނަ 
 

 ހިފެެހއްުޓން  އުޅަނދު ތަކެއްޗާއި  މުދަލާ

 
 އުޅަނދުފަހަރު  ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ތެރެއިން ދާއިރާގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 .ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް

 

367.
  

 ނދު އުޅަ  ތަކެއްާޗއި  މުދަލާއި 
 ހިފެހެއްޓުން 

 ؛މުދާ މަނާ ކުރުން އެކްސްޕޯޓް  ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  ކުރުން  އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް
 

   (ހ)

 ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ  ނުވަތަ  ،މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން
 މިފަދަ  ނުވަތަ  މުދާ ކުރާ އެކްސްޕޯޓް  ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް

 ؛މުދާ ގެންގުޅ  ރާއްޖ ގައި ކަށް ގޮތަ
 

   (ށ)
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 ؛މުދާ ފޮރުވާފައިވާ މަނާވެގަތުމަށްަޓކައި ދެއްކުމުން ޑިއުޓ 
 

   (ނ)

 ތެރ ގައި މުއްދަތުގެ ހުށަހަޅަންޖެހ   މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ އިމްޕޯޓާގުޅިގެން އެކްސްޕޯޓް 
 ؛މުދާ ހުށަހަޅާފައިނުވާ މަޢުލޫމާތު 

 

   (ރ)

 ހުރިތަނުން  ،ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ  ،ވަނިކޮށް ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ؛މުދާ ބަދަލުގެނެސްފައިވާ  ނުވަތަ  މުދާ ގެންގޮސްފައިވާ ތަނަކަށް  އެހެން
 

   (ބ)

 ނުވަތަ  މުދާ ޚިލާފުވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަކާ އެފަދަ  ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމ  
 ؛މުދާ ނަގާފައިވާ  ވަގަށް
 

   (ޅ)

 ސުވާލުކުރުމުން ކަސްޓަމްސްއިން ހުރިތޯ އަތުގައި މ ހެއްގެ މުދަލެއް  ންޖެހ  ނަގަ ޑިއުޓ 
 ނުވަތަ އަތުން  އ ނާގެ ،ވަނިކޮށް ނުދައްކައި ނުވަތަ  ،ވަނިކޮށް ބުނެފައި  ނެތްކަމަށް 
 ؛މުދާ އެފަދަ ފެންނަ ފޮށިތަންަމތިން  އ ނާގެ
 

   (ކ)

 އެއާމެދު ކަށްއެގޮތަ ،ވަނިކޮށް ލާޒިމުވެފައި ޢަމަލުކުރަން  ވަކިގޮތަކަށް
 ؛މުދާ ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ 

 

   (އ)

ރޑް އުޅަނދެއްގެ އަންނަ  ރާއްޖެއަށް  އަދި ފާަހގަކޮށްފައިނުވާ  މެނިފެސްޓްގައި އިންވާ
 ވަކި ،ހިމެނިފައިނުވާ ގޮތުގައިވެސް ދާގ ނާގެ  ފަސިންޖަރުންގެ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންގެ

 ؛މުދާ ނ ނގ   މުދާކަން މ ހެއްގެ
 

   (ވ)

ރޑް  އުޅަނދެއްގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަށް ފުރު ރާއްޖެއިން  މެނިފެސްޓުގައި  އައުޓްވާ
 ގޮތުގައިވެސް ބެގެޖުގެ ފަސިންޖަރުންގެ ނުވަތަ  ފަޅުވެރިންގެ އަދި ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ 
 ؛މުދާ ނ ނގ   ކަން މުދާ މ ހެއްގެ  ވަކި ،ހިމެނިފައިނުވާ

 

   (މ)

 ނުވަތަ  މެނިފެސްޓެއް ނުވަތަ  އްޑިކްލަރ ޝަނެ ޚިލާފު ޙަޤ ޤަތާ ބެހ ގޮތުން  މުދަލަކާ  އެ
 ؛މުދާ ހުށަހަާޅފައިވާ ބަޔާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 

   (ފ)

 ؛މުދާ ދޫކޮށްލާފަިއވާ ނުވަތަ  ނެތް  ވެރިއަކު
 

   (ދ)

 ؛އެއްޗެތި ބަންދުކޮށްފައިވާ  މުދާ ހިފެހެއްޓ   ދަށުން މާއްދާގެ މި
 

   (ތ)

 އެތެރެކުރުމަށް މުދާ އްޖެއަށްރާ ސިއްރުން އެނގިގެން  މާސްޓަރަށް ނުވަތަ  ވެރިފަރާތަށް
 ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ  ނުވަތަ  ބ ރުކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއިން ސިއްރުން  ނުވަތަ 

 ނުވަތަ  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އިމްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއަށް
 ؛އުޅަނދު ބ ނުންކުރާ  ގެންގުޅުމަށް ކަންކަމުގައި އެފަދަ

   (ލ)



203 
 

 
 ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،އެރުމަށް ނދަކަށްއުޅަ އެ

 ؛އުޅަނދު ނުދ  ހުއްދަ އެރުމަށް ،އެދިފައިވަނިކޮށް
 

   (ގ)

 ނުވަތަ  ބަނަދރުކުރުމަށް ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
 ؛އުޅަނދު ފުވާޚިލާ އެންގުމާ އެ ،އެންގިފައިވަނިކޮށް ،މަޑުކުރުމަށް

 

   (ޏ)

 ހުރި އުޅަނދުގައި ،ހިފަހައްޓާާފނެތ  ނުވަތަ ފާސްކޮށްފާނެތ   ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން
 ؛އުޅަނދު އުކާލާ ބ ރަށް  އުޅަނދުން  ނުވަތަ ނައްތާލާ  ނުވަތަ  ހަލާކުކޮށްލާ  މުދާ
 

   (ސ)

 ފުޚިލާ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ  އުޅަނދެއްގައި އޮތް ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 ގުޅ ގޮތުން  މައްސަލައަކާއި އެ ،އެނގުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހިނގައިފިކަން  ޢަމަލެއް

 ކަންތައްތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  ފަރާތްތަކުން  ުނވަތަ ފަރާތް ހިމެނ  ކަމެއްގައި އެ
 ؛އުޅަނދު ނިންމާފައިނުވާ  ފުރިހަމަކޮށް

 

   (ޑ)

 ؛މުދާ ހުންނަ  ނުގެންގޮސް މުއްދަތުގައި ގެންދަންޖެހ  
 

   (ޒ)

 ޝައްކުކުރެވ   ހުރެދާނެކަމަށް ކޮށްފައި ރައްކާ އެއްޗެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 ؛ތަކެތި ހުންނަ  ބަންދުކޮށްފައި  ނުވަތަ  ހުންނަ  އަޅާފައި މިތަކެތި  އަދި ތަކެއްޗާއި

 

   (ޓ)

 އެ ،ހިފަހައްޓައިފިނަމަ އެއްޗެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ މުދަލެއް
 ،އެކަން ތެރ ގައި ގަޑިއިރުގެ  (ސައުވ ސް) 24 ފެިށގެން ވަގުތުން ހިފެހެއްޓި އެއްޗެއް
 ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއިން މާސްޓަރަށް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް  މުދަލުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ 
 

.368 (ހ)
  

 އެންގުން  ހިފެހެއްޓިކަން 

 ތިރ ގައި އެންގުމުގައި ންގާއަ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 .ހިމަަނންވާނެއެވެ  މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

   (ށ)

 ؛ތަފުސ ލު އެއްޗަކާބެހ  ހިފެހެއްޓިފައިވާ 
 

1.    

 ؛ސަބަބު ހިފަހައްޓަންޖެުހނު  އެއްޗެއް  އެ
 

2.    

 .ގޮތް ޢަމަލުކުރެވ ނެ  އެއްޗަކާމެދު  އެ
 

3.    

 ،ހިމެނ ނަމަ ގިަނފަރާތް ފަރާތަށްވުރެ  އެއް  ގޮތުގައި ވެރިފަރާތުގެ އެއްޗެއްގެ ހިފެހެއްޓ  
 .ބެލެވ ނެއެވެ  އެންގުނ ކަމަށް އެންމެންނަށް  އެ ،އެންުގމުން ފަރާތަށް އެއް އ ގެތެރެއިން

 

   (ނ)



204 
 

 ނިމެންދެން  ބަލައި  ބެލުްނތައް  ބަލަންޖެހ   ގުޅިގެން ތަޙުޤ ޤަކާ ކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއިން
 އިޚުތިޔާރު ހިފެހެްއޓުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު ކެއްޗާއިތަ މުދަލާއި ގުޅ   މައްސަލައަކާ އެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

.369 (ހ)
  

 ގުިޅގެން  ތަޙުޤ ޤަކާ 
 ތަކެތި ވަގުތ ގޮތުން 
 ހިފެހެއްޓުން 

 ގުޅ  ތަކެއްޗާ ހިފެހެއްޓ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ޚިލާފުވެފައިވާކަން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ތްފަރާ ކުރެވ   ތުހުމަތު  މައްސަލައިގައި
 އެއްޗަކަށް އެ ދުވަސްތަކުގައި ހުންނަ  ހިެފހެއްޓިފައި  ތަކެތި  އެ ،ސާބިތުނުވާނަމަ
 ވެރިފަރާތުން އެއްޗެއްގެ އެ ޚަރަދުތައް އެހެނިހެން  އާއި ފ  ޑެމަރ ޖް ދައްކަންޖެހ 
 .ނުޖެހ ނެއެވެ  ދައްކާކަށް

 

   (ށ)

 ގުޅ  ތަކެއްޗާ ހިފެހެއްޓ  ގޮތުގެމަތިން  ކޮށްފައިވާބަޔާން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ސާބިތު ޚިލާފުވެފައިވާކަން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ފަރާތް ކުރެވ  ތުހުމަތު  މައްސަލައިގައި

 ދައްކަންޖެހ   އެއްޗަކަށް އެ ހުންނަދުވަސްތަކުގައި  ހިފެހެއްިޓފައި ތަކެތި އެ ،ވެއްޖެނަމަ
 ވެރިފަރާތުން އެއްޗެއްގެ އެ ޚަރަދުތައް  އެހެނިެހން އާއި ފ  ޑެމަރ ޖް 

 .ދައްކަންޖެހ ނެއެވެ 
 

   (ނ)

 ތަކެތި ނުވަތަ  މުދާ  ގޮތުގެމަތިން  ބަާޔންކޮށްފައިވާ  ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި
 ގެއްލުމެއް ބޮޑު ފޫނުބެއްދ ވަުރގެ ވެރިފަރާތަށް  އެއްޗެއްގެ އެ ސަބަބުން  ހިފެހެއްޓުމުގެ 
 ކަސްޓަމްސްއަށް  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް ސަބަބެއްގެ އެކަށ ގެންވާ ،ލިބިދާނެކަމަށް

 ތަޙުޤ ޤުކުރެވ  ސަބަބުން  ދޫކޮށްލުމުގެ  އެއްޗެއް އެ އަދި ،ގަބޫލުކުރެވ ނަމަ
 އެއްޗެއް އެ ،ގަބޫލުކުރެވ ނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ނ ޅ ނެ ހުރަހެއް މައްސަލައަށް

 .ާނޅައެވެ ހުރަހެއް މިމާއްދާ ގެންދިއުމަށް  ތަޙުޤ ޤުކުރިއަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު 
 

   (ރ)

 ގުޅ   އެއްޗަކާ ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ރ) މާއްދާގެ މި
 ވެރިފަރާތް އެއްޗެއްގެ އެ މައްސަލައިގައި  އެ ،ނިމ އިރު ތަޙުޤ ޤު މައްސަލައިގެ
 ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތަކުން  އެނޫންެވސް ނުވަތަ ،ޖޫރިމަނާވެ

 (ތިނެއް) 03 އަންގާތާ ކަސްޓަމްސްއިން  އްކުމަށްދެ ފައިސާ އެ ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ
 އެއްޗެއްގެ އެ (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު  ސަރުކާރު ) ތެރ ގައި ދުވަހުގެ

 .ނިންމަންާވނެއެވެ  ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ އެ ވެރިފަރާތުން
 
 
 
 
 
 

 

   (ބ)
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 ބާބު ހަތަރުަވނަ 
 

 ދިނުން  ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ  އެހ   ވަކ ލެްއގެ  ޤާނޫނ  
 

 އެހ   ވަކ ލެއްގެ ޤާނޫނ   މ ހަކަށް ކޮންމެ ހިފެހެއްޓ   ނުވަތަ ހުއްޓުވ  ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ
 ވަގުތު  ހިފެހެއްޓ   ނުވަތަ ހުއްޓުވ  މ ހަކު އެ ލިބިގެންާވކަން ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ 
 

370.
  

 އެހ   ވަކ ލެްއގެ  ޤާނޫނ  
 ފުރުޞަތު  ހޯދުުމގެ 

 ުގން އެން ލިބިގެްނވާކަން 

 ވަކ ލަކަށް  ބ ނުންވާ  ޢައްޔަންކުރަން އ ނާ  ،އެދިއްޖެނަމަ އެހ އަށް  ވަކ ލެއްގެ ޤާނޫނ  
 ގުޅުމަށްޓަކައި ފަރާަތކަށް އެހެން އެދ  އ ނާ  ހަމަޖެއްސުމަށް ވަކ ލަކު އެ ނުވަތަ 
 ތިރ ގައި ،މ ހަކާ އެދިފައިވާ ވަކ ލަކަށް  ޤާނޫނ   އަދި .ދ ންވާނެއެވެ ފޯނުކޯލެއް އ ނާއަށް
 ނުވަތަ  ހުއްޓުވުނު  އ ނާ މެނުވ  ޙާލަތެއްގައި ހާލަތްތަކުންކުރެ  ކޮށްފައިވާ ބަޔާން

 .ނުވާނެއެވެ  ސުވާލުކޮށްގެން އިތުރަށް މައްސަލައާމެދު ހިފެހެއްޓުނު 
 

.371 (ހ)
  

 ޣައިރު  ދިނުާމއި  ފޯނުކޯލު
 ނުކުރުން  ސުވާލު  ހާޒިުރގައި 

 ނުވަތަ  ؛މުންބުނު ފަހުން ނުވާކަމަށް  ބ ނުން އެހ  ވަކ ލެއްގެ ޤާނޫނ   އ ނާ
 

1.    

 މާއްދާގައި ވަނަ 376 ގަވާއިދުގެ މި ހާޒިރުވުމަށް ވަކ ލު އ ނާގެ
 ވަކ ލު ދިނުމުންވެސް ވަގުތު ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ނުވަތަ  ؛ހާޒިރުވެފައިނުވުމުން
 

2.    

 އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅު  ކޮންމެހެން  ޙާލަތަކ  ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައިގައި އެ
 ސުވާލުކުރުމުގެ އިތުރަށް  ހާޒިރުގައި ޣައިރު ވަކ ލުގެ ،ވާނަމަ މަށްޙާލަތެއްކަ
ނޑައަޅާ  އ ނާ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް  އޮފް ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ ހުއްދަ  ކަ
 .ދިނުމުން  މ ހަކު

 

3.    

 ތަޙުޤ ޤު ،ބުނެފައި ނޫންކަމުގައި ބ ނުން  އެހ  ވަކ ލެއްގެ ޤާނޫނ   ،ފެށުނުއިރު ތަޙުޤ ޤު
 އެ  އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް ފުރުޞަތަށް  ޢައްޔަންކުރުމުގެ ވަކ ލަކު ޤާނޫނ   ފެށުމަށްފަހު 
 .ދ ންވާެނއެވެ ފުރުޞަތު  އެ ފަރާތަކަށް 

 

   (ށ)

 ފަރާތްކަމުގައި  ކުރެވ  ތުހުމަތު  މައްސަލައިގައި ،ފަރާަތކ  ސުވާލުކުރެވ  ތަޙުޤ ޤުގައި
 އެ  ފުރުޞަތަކަށް  ޢައްޔަންކުރުމުގެ ވަކ ލަކު ޤާނޫނ  ތަޙުޤ ޤުގައި  ،ނުވިޔަސް
 .ދ ންވާނެއެވެ އެފުރުޞަތު  އެފަރާތަކަށް ހިނދެއްގައި  އެދިއްޖެ ފަރާތަކުން 

 

   (ނ)

 ކުރުމަށް ޢައްޔަން ވަކ ލަކު ޤާނޫނ   ،ފަރާތްތަކަށް ބ ނުންވާ  އެހ  ވަކ ލެއްގެ ޤާނޫނ  
 ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 .ދ ންވާނެއެވެ މުއްދަތު  ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 ފަހަރު ފުރަތަމަ
 (ދ އް) 2 ،އެދިއްޖެނަމަ ފުރުޞަތަކަށް  ދެވަނަ  ނުލިިބގެން ވަކ ލަކު ޤާނޫނ   ތެރ ގައި

.372 (ހ)
  

 ވަކ ލަކު ޤާނޫނ  
 މުއްދަތު  ދެވ   ޢައްޔަންކުުރމަށް 
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 ޤާނޫނ   މުއްދަތުގައި ދެވުނު ފުރުޞަތު  ދެވަނައަށް  .ދ ންވާނެއެވެ މުއްދަތު ދުވަހުގެ
 ޢައްޔަންކުރުމުގެ ވަކ ލަކު ޤާނޫނ   ފަރާތުން  އެ ،ބެލެވ ނ  ހުށަނާޅައިފިނަމަ  ވަކ ލަކު

 ގުނާނ  މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި މި .ކަމުގައެވެ ދޫކޮށްލ   ފުރުޞަތުގެ 
 .ނުހިމަނައެވެ ދުވަސްތައް ބަންދު  ރަސްމ  

 
 ވަކ ލަކު ޤާނޫނ   މަތ ން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ވަގުތު  ތާރ ޚާއި ،ކޮށްލައިފިނަމަދޫ ފަރާތަކުން  އެ ފުރުޞަތު  ޢައްޔަންކުރުމުގެ
 .ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އެ ލިޔުމުން އެނގ ނެހެން 

 

   (ށ)

 ފަރާތުން  ސުވާލުކުރެވ  ތަޙުޤ ޤުގައި ނުވަތަ  ފަރާުތން ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށެއްގެ
 މި ،ހުށަހަޅަންވާނ  އެދި އެކަމަށް ،ބ ނުންވާނަމަ އެހ  ވަކ ލެއްގެ ޤާނޫނ   ތަޙުޤ ޤުގައި

 އެދި ޢައްޔަންކުރުމަށް ވަކ ލު ޤާނޫނ  " ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 23 ޖަދުވަލު ވާއިދުގެގަ
 .އިންނެވެ  "ފޯމު ހުށަހަޅާ

 

.373 (ހ)
  

 އެހ އަށް  ވަކ ލެްއގެ  ޤާނޫނ  
 ހުށަހެޅުން  އެދި 

 ފަރާތުން  ސުވާލުކުރެވ  ތަޙުޤ ޤުގައި ނުވަތަ  ފަރާުތން ތުހުމަތުގައިވާ  ކުށެއްގެ
 މައްސަލައާ ،ވާނަމަ ކަމަށް ވަކ ލުން ގިނަ ވަކ ލަށްުވރެ އެއް ޢައްޔަންކުރަނ 

 އެއް ކޮންމެވެސް  އަންގާނެ  އެންގުންތައް  އަންގަންޖެހ   ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅ ގޮތުން
 .އަންގަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ޢައްޔަންކޮށް ވަކ ލަކު

 

   (ށ)

 ގަވާއިދުގެ މި ،އިފިނަމައަންގަ ކަސްޓަމްސްއަށް  ވަކ ލަކު ޤާނޫނ   ގަބޫލުކުރިކަން  ވަކ ލުކަން
 ގަބޫލުކުރިކަން  ކަސްޓަމްސްއިން ވަކ ލުކަން ޤާނޫނ  " ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގައި 24 ޖަދުވަލު
 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ އެވަކ ލަކަށް "ލިޔުން އަންގާ
 

374.
  

 ޢައްޔަން  ވަކ ލު
 ލިޔުން ކުރެވުނުަކމުގެ 

 ދޫކުރުން 

 ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ވަކ ލެއްގެ ޤާނޫނ   ފަރާތެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވ   މައްސަލައެއްގައި 
 ދެކޮޅަށް ފަރާތާ  ކުރެވ  ތުހުމަތު  ނުވަތަ  ހެއްކެއްގެ ސުވާލުކުރެވ  މައްސަލައިގައި  އެ، ވަކ ލު

 ގޮތުގައި  ވަކ ލެއްގެ ޤާނޫނ   މ ހެއްގެ ހާޒިރުކުރެވ  ތަޙްޤ ޤަށް  ހޯދުމަށްޓަކައި  މަޢުލޫމާތެއް 
 .ނުކުރެވ ނެއެވެ  ގަބޫލެއް 

 

375.
  

 ޢައްޔަންކޮްށދެެވން  ލުވަކ 
 ހާލަތްތައް  ނެތް
 

 ވަގުތުގެ ބ ނުންވާ  ސުވާލުކުރުމަށް މ ހާއާ ކުރެވ  ތުހުަމތު ތަޙުޤ ޤެއްގައި  ހިނގަމުންދާ 
 ތަނަކާއި ހާޒިރުވާންޖެހ   ވަކ ލު  ޤާނޫނ   ކުރެވިފައިވާ ޢައްޔަން ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ 18

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެވަކ ލަށް  ގަޑިއެއް
 

.376 (ހ)
  

 ހާޒިުރވުމަށް  ވަކ ލު ނޫނ  ޤާ
 ދިނުން  ވަގުތު 

 ބ ނުންވާ  ތަޙުޤ ުޤކުރަން ބުނެފައިވ ނަމަވެސް އެހެން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ތަޙުޤ ޤު ،ރިޢާޔަތްކޮށް ހާލަތްތަކަށް  އެންމެހައި ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި  މައްސަލައިގެ

 ގަޑިއެއް  ކާއި ތަނަ ހާޒިރުވާންޖެހ  ވަކ ލަށް އެ ލަސްނުކޮށް  ގަޑިއިރަށްވުރެ   10ފެށުމުގެ 
 .އެންގިދާނެއެވެ 

 

   (ށ)



207 
 

 ވަކ ލަކާއެކު ޤާނޫނ   ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުން  އެ ،ފަރާތުން ސުވާލުކުރެވ  ތަޙުޤ ޤުގައި
 ފަރާތަކަށް  އެ ،އެދިއްޖެނަމަ ފުރުޞަތަކަށް  މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައްދަލުކޮށް  އެކަހެރިކޮށް

 ފުރުޞަތަށް  ގިނަ ރެ ފުރުޞަތަށްވު އެއް ،މިގޮތުން .ދ ންވާނެއެވެ  ފުރުޞަތު  އެ
 .ދ ންވާނެއެވެ  ފުރުޞަތުތައްވެސް އެ ،އެދިއްޖެނަމަ

 

.377 (ހ)
  

 ވަކ ލާ ޤާނޫނ  
 ފުރުޞަތު  ބަްއދަލުކުރުުމގެ 

 ދިނުން 

 ތަޙުޤ ޤުގައި ދެވ ނ  ފުރުޞަތު ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑާލައިގެން ސުވާލުތައް ކުރެވެމުންދާ  އެވަގުތު ފުރުޞަތު  އެފަދަ ،ނަމަކަމަށްވާ މެދުކަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ  ފަރާތަށް ތަޙުޤ ޤުުކރާ އިޚުތިޔާރު ނުދިނުމުގެ  
 

   (ށ)

 ކުރިން ސޮއިކުރުމުގެ ބަޔާނެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތުން ސުވާލުކުރެވ  ތަޙުޤ ޤުގައި
 ،މައެދިއްޖެނަ ފުރުޞަަތކަށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ އެކަހެރިކޮށް ވަކ ލާ ޤާނޫނ   އެފަރާތުގެ
 .ދ ންވާނެއެވެ  ފުރުޞަތު އެ ފަރާތުން ތަޙުޤ ޤުކުރާ

 

   (ނ)

 ކޮންމެ އެދ  ބައްދަުލކުރަން ވަކ ލާ  ޤާނޫނ   އ ނާގެ ފަރާުތން ސުވާލުކުރެވ  ތަޙުޤ ޤުގައި
 ވަގުތު ތާރ ޚާއި ،އަންގައި އެކަން ވަކ ލަށް  ޤާނޫނ   މ ހެއްގެ އެ ،ފަހަރަކު

 .ރަންވާނެއެވެރިކޯޑުކު މަޢުލޫމާތު އެ ލިޔުމުން އެނގ ނެހެން 
 

   (ރ)

 ،ދަނިކޮށް ސުވާލުކުރަމުން ތަޙުޤ ޤުގައި ކަސްޓަމްސްއިން  ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރެވ   ތަޙުޤ ޤުގައި
 ތިރ ގައި ،ވަކ ލަކު ޤާނޫނ   ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި

 .ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ  އްކަމެ އެއްވެސް  ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

378.
  

 މަނާ ކުރުން ، ވަކ ލު ޤާނޫނ  
 ކަންތައްަތއް 

 ވަކ ލު ޤާނޫނ   ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތާ ސުވާލުކުރެވ  ތަޙުޤ ޤުގައި
 ؛ޖަވާބުދިނުން

 

   (ހ)

 ޖަވާބު  ދ ންވ  ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތާ  ސުވާލުކުރެވ  ތަޙުޤ ޤުގައި
 ؛އެންގުން އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ  ޙަރަކާތަކުން  ނުވަތަ  ،ދިނުން މަކުންލިޔު
 

   (ށ)

 ކަމެއް ވަކި ުނވަތަ ކުރުމަށް ކަމެއް  ވަކި  ،ފަރާތަށް ސުވާލުކުރެވ  ތަޙުޤ ޤުގައި
 ގޮތުގެމަތިން  ހުއްަދކުރާ ގަވާއިދުތައް ޤާނޫނުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖ ގެ ،ނުކުރުމަށް

 .ނަސ ހަތްެތރިވުން އިދިކޮޅަށް އެންގުމަކާ އެ ،އެންގުމުން ކަސްޓަމްސްއިން
 

   (ނ)

 ؛ފޯރުވުން ތަޙުޤ ޤަށް ނުފޫޒެއް ބާވަތެއްގެ  އެއްވެސް 
 

   (ރ)

 ދިވެހިރާއްޖ ގެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ  ވާހަކައެއް އެއްވެސް ދެކެވ  ތަޙުޤ ޤުގައި
 ދިނުން  ފަރާތަކަށް  އެހެން  ނުވަތަ  މ ހަކަށް  އެހެން  ޚިލާފަށް ގަވާއިދުތަކާ  ޤާނޫނުތަކާއި 

 .ހާމަކުރުން  ނުވަތަ 
 

   (ބ)



208 
 

 
 

 

 ބާބު  ފަސްަވނަ 
 

 އިްނޓަިވުއކުރުން  ސުވާލުކުރުމާއި 
 

 ކުރާ ނުވަތަ ހޯދާ ގުޅިގެން  މައްސަލަތަކާ ތަޙުޤ ޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން
 ،ގޮތުން ހޯދުމުގެ ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް  ކުރާ ،(އިންޓަވިއުގައި) ބަސްދ ގަތުމުގައި

 އެ ޙާލެއްގައި އެއްވެސް ،ގޮތުން ކުރުވުމުގެ  އިޢުތިރާފް ކަށް ކުށަ މ ހަކަށް  އެ ނުވަތަ 
 ނުފޫޒުގެ ގޮތަކުން  މިނޫންވެސް ނުވަތަ  ބިރުދައްކައި ނުވަތަ އަނިޔާކޮށް މ ހަކަށް

 .ނުވާނެއެވެ  ބ ނުންކޮށްެގން 
 

.379 (ހ)
  

 ބިރުެދއްކުން  ކުރުާމއި  އަނިޔާ 
 މަނާކުރުން 

 ފެތ   މިންގަޑަށް އަޚުލާޤ  ،ނ ކުރަންވާ މުޢާމަލާތު  ކުރަމުންދާއިރު ތަޙުޤ ޤު
 .ބަހުރުވައަކުންނެވެ 

 

   (ށ)

 ބިރުނުގަންނަަފދަ  ކުދިން  އެ ،ތަޙުޤ ޤުކުރަންވާނ  ސުވާލުކޮށް ކުޑަކުދިންނާ
 ކުއްލި މިގޮތުން .މަޑުމައިތިރިކަމާއެކުގައެވެ ގޮތަކަށް  ނުގަންނަފަދަ  ބިރު ،ވެއްޓެއްގައި
 ތަޙުޤ ޤު މެނުވ   ޙާލަތެއްގައި ޖެހ އަޅަން ފިޔަވަޅު ކޮންމެހެން ނުވަތަ  ހާލަތުގައި 

 .ތަނެއްގައެވެ ދިރިއުޅ  ކުއްޖަކު އެ ސުވާލުކުރަންވާނ   ކުޑަކުއްޖަކާ  މަރުޙަލާގައި 
 ދާން ސުކޫލަށް ކުއްޖަކު  އެ ،ކުއްޖެއްނަމަ ސުކޫލަށްދާ އެކުއްޖަކ   މިގޮތުން 

ނޑައެޅިފައިވާ   .ނުވާނެއެވެ ސުވާލުކޮށްގެން  ވަގުތެއްގައި ކަ
 

.380 (ހ)
  

 އިންޓަިވއުކުރުން  ދިންނާ ކުޑަކު

 ބަލަދުވެރިޔާގެ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ  ކުއްޖާގެ އެ ،ސުވާލުކުރަންވާނ  ކުޑަކުދިންނާ
 އެފަދަ .މ ހަކަށެވެ ޚިޔާރުކުރާ  ކުއްޖަކު އެ އިސްކަންދ ންވާނ   ،މިގޮތުން .ހާޒިރުގައެވެ

 އްޙައްޤުތަ ކުޑަކުދިންގެ ސުވާލުކުރަންވާނ   ކުއްޖަކާ އެ ،ނެތްނަމަ ފަރާތެއް
 މ ހެއްގެ ފަންނ   މުއައްސަސާއެއްގެ  ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ  ރައްކާތެރިކުރުމަށް

 .ހާޒިރުގައެވެ
 

   (ށ)

 ކުދިންނާ  އެ ،ތަޙުޤ ޤުކުރުމުގައި މައްސަލަތައް ކުށުގެ ކުރާ ކުޑަކުދިން
 .ހެދުމުގައެވެ އާދައިގެ ތިބެންާވނ   މ ހުން ތަޙުޤ ޤުކުރާ ،ސުވާލުކުރާއިރު

 

   (ނ)

 .ކުދިންނެވެ  ފުރިފައިނުވާ އަހަރު (އަށާރަ) 18 މ ލާދ ޮގތުން  ބަލާނ   ންކަމުގައިކުޑަކުދި
 

   (ރ)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ކުރިން ފެށުމުގެ ސުވާލުކުރަން މ ހަކާ ގުޅ ގޮތުން ތަޙުޤ ޤަކާ
 އެމ ހާއަށް އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް  ތަޙުޤ ޤުކުރާ  ލިބިގެްނވާކަން މ ހަކަށް  އެ ޙައްޤުތައް

381.
  

 ވާހަކަ  ޙަްއޤުތަުކގެ  ލިބިގެްނވާ 
 އެްނގުން 
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 .ންވާނެއެވެ އަންގަ
 

 ؛ބާވަތް ކުށުގެ ތުހުމަތުކުެރވ  މައްޗަށް މ ހެއްގެ އެ
 

   (ހ)

 ؛ލިބިގެންވާކަން މ ހަކަށް އެ ޙައްޤު ހަނުހުރުމުގެ 
 

   (ށ)

 ؛ލިބިގެންވާކަން ހައްޤު ލިބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  އެހ  ވަކ ލެއްގެ ޤާނޫނ  
 

   (ނ)

 ސުވާލު މިހާއާ  ކުރެވ  ތުހުމަތު  ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ތަޙުޤ ޤުކުރާ ސްއިންކަސްޓަމް
 އިންޓަވިއު  ކުރާ  މ ހަކާ އެ ހޯދަންވާނ   މަޢުލޫމާތު  ކިަބއިން އެމ ހާގެ ނުވަތަ  ކުރަންވާނ 
 .އަކުންނެވެ

 

382.
  

 އިންޓަިވއުކުުރން 

 ސުވާލު މިހާއާއި ވ ކުރެ ތުހުމަތު ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ކަސްޓަމްސްއިންތަޙުޤ ޤުކުރާ
ނޑައަޅާފައިވާ  ކަސްޓަމްސްއިން އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންވާނ   .ތަނެއްގައެވެ ކަ

 

383.
  

 ތަން  އިންޓަިވއުކުާރނެ 

 ބަސްދ ގަތުމުގެ  ކުރާ  ނުވަތަ ހޯދާ  ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ތަޙުޤ ޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން
 ބ ނުންވެއްޖެ  ކަސްޓަމްސްއިން ،އިތުރުން މ ގެ .ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ އަޑު  (އިންޓަވިއުގެ)

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ރިކޯޑު  ވ ޑިއޯ ބަސްދ ގަތުމުގެ  ހާލަތެއްގައި 
  

384.
  

 އިންޓަިވއުަތއްރިކޯޑުުކރުން 

 ކަމެއް  ހުރަސްއެޅ ފަދަ ކުރުމަށް ރިކޯޑު  ކުރަމުންދަނިކޮށް  ރިކޯޑު  ބަސްދ ގަތުން 
 .ޓާލަްނވާނެއެވެހުއް ނުގެންގޮސް ކުރިއަށް ބަސްދ ގަތުން  ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 

385.
  

 ދަނިކޮށް  ކުރަުމން  ރިކޯޑު 
 ހުރަެހއް  ކުރުމަށް  ރިކޯޑު 
 އެޅުން 

 ހިނދެއްގައި ބ ނުންވެއްޖެ  ޝަރ ޢަތަށް ރިކޯޑިންގ ބަސްދ ގަތުމުގެ ބާއްވާ  ކަސްޓަމްސްއިން
 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ ގޮތަށް  ހުށަހެޅ 

 
 

386.
  

 ބެލެހެއްުޓން  ރިކޯޑިްނގ

 ބާބު  ހަވަނަ 
 

 ކުރަްނވ ގޮތް  ޢަމަލު  މ ހުން  ހާޒިރުކުރެވ   ހާޒިރުކުރުމާއި، މ ހުން  ގުޅިެގން  ތަކާމައްސަލަ
 

 ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއަށް ،ހާޒިރުކުރާނ  ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅ ގޮތުން  މައްސަލަތަކާ
 ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ،މ ހުންާނއި ރައްދުވާ  މައްސަލަތައް ބަލާ  ކަސްޓަމްސްއިން ،މ ހުންނާއި

 މަޢުލޫމާތު  މައްސަލަތާކާގުޅ  ،މ ހުންނާއި ބ ނުންވާ  ހާޒިރުކުރަން ހޯދުމަށްޓަކައި ކިބަސްހެ
 މައްސަލަތަކާ ނިންމާ  ކަސްޓަމްސްއިން، މ ހުންނާއި ބ ުނންވާ ހާޒިރުކުރަން  ސާފުކުރުމަށް

 .މ ހުންނެވެ  ބ ުނންވާ ހާޒިރުކުރަން  އެންގުމަށްޓަކައި  އެންގުންތައް  އެކިއެކި ގުޅިގެން
 

387.
  

 ހާޒިރުކުރުން  ހުން މ 
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 ތަޙުޤ ޤަށް މ ހުން އެހެން ފިޔަވައި މ ހުން  ކުރަންޖެހ   ހާޒިރު ވަގުތުން  ކަސްޓަމްސްއަށް
 .މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ހާޒިރުކުރެވ ނ 

 

388.
  

 ހާޒިރުކުެރވ ެނގޮތް  މ ހުން 

 ؛ފޮނުވައިގެން ޗިޓް ހާޒިރުވުމަށް
 

   (ހ)

 ؛އަންގައިގެން ފޯނުން 
 

   (ށ)

 ؛އަންގައިގެން ހާޒިރުވުމަށް ބައްދަލުކޮށް  މ ހުންނާ ވަކިވަކި
 

   (ނ)

 .މެދުވެރިކޮށްގެން ޚިދުމަތްތައް  ސަލާމަތ   ދައުލަތުގެ 
 

   (ރ)

 ހާޒިރުވުމަށް  ބައްދަލުކޮށްގެން  މ ހަކާ އެ ނުވަތަ ގުޅައިގެން ފޯނުން  ،ހާޒިރުކުރުމުގައި މ ހުން 
 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 25 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު  އެންގުމުން 
 .ފޮނުވ ނެއެވެ  މ ހަކަށް  އެ  ޗިޓް ހާޒިރުވުމުގެ

 

389.
  

 ނުވަތަ  ގުަޅިއގެން  ފޯނުން 
 މ ހުން  ބަްއދަލުކޮށްެގން 
 ހާޒިރުކުުރން 

 24 ގަޑ ގެ ބ ނުންވާ  ހާޒިރުކުރަން މ ހަކު އެ ،ފޮނުވާނަމަ ޗިޓް ހާޒިރުކުރުމަށް  މ ހަކު
 ކުރު މައްސަލައިގެ ހާޒިރުކުރާ މ ހަކު އެ ޗިޓުގައި ހާޒިރުވުމުގެ ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ 

 .ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ މ ހަކަށް އެ ޗިޓް ހާޒިރުވުމުގެ ،ޙުލާޞާއާއެކު
 

.390 (ހ)
  

 މ ހުން  ފޮނުވަިއގެން  ޗިޓް
 ހާޒިރުކުުރން 

 ނުކުރެވ  ހަވާލު  ޗިޓް ހާޒިރުވުމުގެ ،އަތަށް މ ހާގެ  ބ ނުންވާ  ހާޒިރުކުރަން
 ނުވަތަ ދިރިއުޅ  އ ނާ  ،ހަވާލުކޮށްދިނުމަްށޓަކައި މ ހަކާ އެ ޗިޓް އެ ހާލަތްތަކުގައި 
 .ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ ޗިޓް ފަރާތަކަށް  އެހެން އުޅ   ތަނެއްގައި  މަސައްކަތްކުރާ

 

   (ށ)

 ހާޒިރު  މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް މަޤުބޫލު  ހަވާލުވުމަްށފަހު ޗިޓާ ހާޒިރުވުމުގެ
 ގަޑިއިރުގެ 02 ލަސްވެގެން ޖެހުމުގެ ގަޑި  އަންގާފައިވާ ވުމަށްހާޒިރު ،ނުވެވ ނަމަ

 ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން ލިޔުމުން ބަޔާންކޮށް ސަބަބު  ނުވެވ   ހާޒިރު ،ކުރިން
 .އަންގަންވާނެއެވެ 

 

   (ނ)

 ނަގަންޖެހ  ހެކިބަސް މ ހުންގެ ހާޒިރުނުވެވ  ހެކިބަސްދ ން ހުރިގޮތުން ހާލަތު  ބަލި 
 ހެކިބަސްދ   ،ހޯދަންވާނ  ހެކިބަސް  ބ ނުންވާ  ތަޙުޤަކަކަށް ކުރާ މްސްއިންކަސްޓަ، ހާލަތްތަކުގައި

 ކޮންމެހެން  އަދި .ގޮސްގެންނެވެ އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސް ހުރިތަނަކަށް  މ ހަކު
 މ ހަކު އެފަދަ ހާލަްތތަކުގައި ނުނެގ ނެ ހެކިބަސް ހާޒިރުވެގެންމެުނވ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 .މަތިންނެވެ  ގޮތެއްގެ ދަތިނުވާނެ  މ ހަކަށް އެ ހާޒިރުކުރަންވާނ  ކަސްޓަމްސްއަށް

 

391.
  

 ހާލަތުހުިރގޮތުން  ބަލި
 ހާޒިރުުނވެުވން  ހެކިބަްސދ ން 

 ހާލަތުގައި  ޢާންމު  ،ފިޔަވައި މ ހުން ގެންނަންޖެހ   ކޮންމެހެން  ތަޙުޤ ޤަށް  ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން
 .ނުވާނެއެވެ  ހާޒިރުކޮށްގެން ތަޙުޤ ޤަށް  މ ހަކު އެއްވެސް  ގަޑިތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި

 

392.
  

 ގަޑި  ހާޒިރުކުެރވ   މ ހުން 



211 
 

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

   (ހ)

ނޑު  ؛އަށް 07:30 ހެނދުނު  ން 22:30 ރ ގަ
 

   (ށ)

ނޑު  އާއި 17:30 ހަވ ރު ރަމަޟާންމަހުގެ   .ދެމެދު  އާ 21:00 ރ ގަ
 

   (ނ)

 ދިވެހި މ ހެއްގެ އެ ،ހާޒިރުވާއިރު ކަސްޓަމްސްއަށް ންގުޅިގެ މައްސަލަތަކާ
 .ގެންނަންވާނެއެވެ  ކާޑު  އަންގައިދ  ރައްޔިތެއްކަން

 

.393 (ހ)
  

 ކާކުކަން  ހާޒިުރވާިއރު 
 ގެަނއުން  ލިޔުމެއް  އެނގ ނެ 

 މ ހެއްގެ އެ ފަރާތްަތކުން ހާޒިރުވާ ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލަތަކުގައި ގުޅ   މުދަލާ
 ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލާގައި އެ އިތުރުން  ކާޑުގެ އަންގައިދ  ންދިވެހިރައްޔިތެއްކަ

 ވެރިފަރާތުން  މުދަުލގެ ބަޔާންކޮށް ދ ފައިވާކަން ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު 
ނޑު  ފިާހރަފަދަ ކުންފުނި  .ގެންނަންާވނެއެވެ އަސްލު ލިޔުމެއްގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ  ތައްގަ

ނޑުތައް ތަންތަނުގެ ހުންނަ  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައި  އަދި .ޖަހަންވާނެއެވެ އެލިޔުމުގައި ގަ
 ލިޔުމެއް ރަސްމ   އެނގ ނެ  އެކަން ،ނަމަ ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ ފަރާތަކ  ހާޒިރުވާ

 .ގެންނަންވާނެއެވެ 
 

   (ށ)

 ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތ   ދައުލަތުގެ  ހިނދެއްގައި  ބ ނުންވެއްޖެ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ޚުތިޔާރު އި ހާޒިރުކުރުމުގެ މ ހުން އެހ ތެރިކަމާއެކު

 

394.
  

 މެުދވެރިކޮށް  ފަރާތްަތއް  އެކި 
 ހާޒިރުކުރުން  މ ހުން 

 
 ބާބު  ހަތްވަނަ 

 
 (ކްރައިމް އޮފް  ސ ން) ވެށި  ކުށުގެ

 
 ،ބ ނުމުގައި ހޯދުމުގެ ހެކި މާއްދ  ބ ނުންވާ  މައްސަލައެއްގައި  ތަޙުޤ ޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ކަމަށް  ރައްކާތެރިކުރަންޖެހ  ހިނގިަތން  އެކަމެއް ޒާތުން  މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤ ޤުކުރާ ނުވަތަ 
 ސަރަޙައްދުތަކާއި  ކަސްޓަމްސްގެ ،ހުރެއްޖެނަމަ ސަބަބުތަކެއް  އެކަށ ގެންވާ  ގަބޫލުކުރެވ ފަދަ 
 ނުވަތަ  އެކުށެއް ތެރެއިން  ތަންަތނުގެ  އެހެނިހެން  އުޅަނދާއި ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ
 އިޚުތިޔާރު  ަބންދުކުރުމުގެ ނުވަދެވ ގޮތަށް  ވަކިބަޔަކަށް ތަނަކަށް  ނގި ހި ހާދިސާއެއް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

395.
  

 ކުށް ނުވަތަ  ހާދިސާ 
 ބަްނދުކުރުން  ހިނގިތަން 

 ކަމެއް ގުޅުންހުރި މައްސަލައަކާ ތަޙުޤ ޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ހިނގިތަނަކ   ހާދިސާ
 .އެއްޗެކެވެ ކޮންމެ ހިމެނ   ތަނެއްގައި އެ ތަނަކާއި ކޮންމެ  ހިނގާފައިވާ 

 

.396 (ހ)
  

 ކުށް ނުވަތަ  ހާދިސާ 
 ހިނގިތަން 



212 
 

 އެ ތަނަކާއި ކޮންމެ ހިނގާފައިވާ ޢަމަލެއް ޚިލާފު ޤާނޫނާ  ،ތަނަކ  ހިނގި ކުށް
 ކުށެއް ނުވަތަ ބ ނުްނކުރި ކުރުމަށް ކުށެއް  ަތކެއްޗާއި  އެންމެހައި ހިމެނ   ތަނެއްގައި
 .ތަނެކެވެ  އޮތް ނުވަތަ ހުރި އެއްޗެއް އެ އެއްޗަކާއި ންމެކޮ ދ ހަކޮށްދ  ކުރިކަން

 

   (ށ)

 ހާދިސާ އެއ   ސަރަޙައްދެއް ވަކި ނުވަތަ  ބައެއް ތަނަކުން  ނުވަތަ  ތަނެއް ވަކި
ނޑައަޅާނ  ކަމުގައި  ހިނގިތަން  ކުށް ނުވަތަ  ކަމުގައި ހިނގިތަން   ހާދިސާ އެ ކަ
 އިސް އެންމެ  ހަވާލުވެުހރި ފާސްކުރުމާ ބަލައި ހިނގިަތން ކުށް ނުވަތަ ހިނގިތަން 

 .އޮފިސަރެވެ ކަސްޓަމްސްގެ

.397 (ހ)
  

 ކުށް ނުވަތަ  ހާދިސާ 
ނަޑއެޅުން  ހިނގިތަން   ކަ

ނޑައެޅުމުގައި ހިނގިތަން  ކުށް ނުވަތަ  ހިނގިަތން  ހާދިސާ އެ  ޒާތުން އެކަމެއްގެ ،ކަ
 އެކަށ ގެންވާ  ގަބޫލުކުރެވ  ކަމަށް ކުރަންޖެހ   ރައްކާތެރި ހިނގިތަން  ކަމެއް އެ
 .ކުރަންވާނެއެވެ ރިޢާޔަތް ހުރިތޯ ބަބުތަކެއް ސަ
 

   (ށ)

ނޑައެޅުމުން ހިނގިތަން  ކުށް ނުވަތަ  ހިނގިަތން  ހާދިސާ އެ  ނުވަތަ  ތަން އެ ކަ
 .ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ  އެނގ ޮގތަށް  ފާޅުކޮށް ސަރަޙައްދު  އެ
 

   (ނ)

ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހިނގިތަން  ކުށް  ނުވަތަ ހާދިސާ  ރަޙައްދަށްސަ ުނވަތަ ތަނަށް  ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ  ފާސްކުރުމަށް ބަލައި  ތަން  އެ ވަދެވ ނ  މ ހަކަށް އެއްވެސް   އިސް  ކަ

 .މަތިންނެވެ  ގޮތެއްގެ އަންގާ އ ނާ ލިބިގެން  ހުއްދަ އޮފިސަރުގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 

.398 (ހ)
  

 ކުށް ނުވަތަ  ހާދިސާ 
 ވަނުން  ހިނގިތަަނށް 

 ހާދިސާ  ،މ ހަކު އެއްވެސް ލާފަށްޚި ގޮތާ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހިނގިތަން  ކުށް ނުވަތަ   އެ މ ހަކު އެ ،ވަދެއްޖެނަމަ ތަނަށް  ކަ
 އެ އިޚުތިޔާރު  ނެރުމުގެ ތަނުން  އެ މ ހަކު އެ ،އަްނގައި ނުކުތުމަށް  ވަގުތުން  ތަނުން 
ނޑައެޅިފައިވާ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި  ތަން   ރަށްއޮފިސަ ކަސްޓަމްސްގެ އިސް  ކަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ 
 

   (ށ)

 ހިނގިތަން  ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ އެއ  ،ސަރަޙައްދެއް ނުވަތަ  ބައެއް  ތަނެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއް 
ނޑައެޅުމުގެ  ކަމަށް  ކަމުގައި ތަނެއް ހިނގާފައިވާ ކުށެއް  ޖިނާއ  ތަނަކ   އެ ކުރިންވެސް ކަ
 ސަބަބުތަކެއް  އެކަށ ގެންވާ ރެވ  ގަބޫލުކު ހިނގިކަން ކުށެއް ޖިނާއ  އެތަނުގައި  ނުވަތަ  ،ވާނަމަ

 މ ހަކު އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެއްވެސް ގެއްލ ފަދަ ހެއްކެއް މާއްދ  ތަނުން  އެ ،ހުރިނަމަ
 .ނުވާނެއެވެ  ކޮށްގެން 

 

399.
  

 ރައްކާެތރި  ކުށްހިނގިަތން 
 މަްސއޫލިއްޔަތު  ކުރުުމގެ 

ނޑައެޅ   ކަމަށް  ހިނގިތަން  ކުށް ނުވަތަ  ހާދިސާ  ބާއްވަންވާނ   ަބންދުކޮށްފައި  ތަނެއް  ކަ
 ކުރު އެންމެ ގަބޫލުކުރެވ  ކަމަށް  ރައްކާތެރިކުރަންޖެހ  ތަނެއް  އެ ޒާތުން  އެކަމުގެ

 މުއްދަތަކަށް ދިގު ގަޑިއިރަށްވުރެ 12 ތަނެއް ބަންުދކުރެވ  މިގޮތަށް  .މުއްދަތަކަށެވެ
 .ދަށުންނެވެ  ޑައިރެކްޓިވްގެ ކަސްޓަމްސްގެ  އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ބަންދުކުރެވ ނ 

 

400.
  

 ކުށް ނުވަތަ  ހާދިސާ 
 ބަްނދުކޮށްފައި  ހިނގިތަން 
 މުއްަދތު  ބ ްއވ ނެ 

ނޑައެޅ  ކަމަށް ހިނގިތަން  ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ .401 މ ހެއްގެ ސަބަބުން  ނުވަނުމުގެ ތަނަށް  ކަ  އިސްިތސްާނވުން 
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 ހުރެގެން  ސަބަބުތަކެއް  އެކަށ ގެންވާ  ގަބޫލުކުރެވ  ލިބިދ ެނކަމަށް ނުރައްކަލެއް ފުރާނައަށް 
 ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި ވަުނން އެވަގުތު ތަނަކަށް  އެ  ލާމަތްކުރުމަށްސަ ފުރާނަ  މ ހެއްގެ

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ
 
 
 
 

 
 

  

 ބާބު  އަށްވަނަ 
 

 ރައްކާކުރުން  ހޯދައި  ގަރ ނާ  ހެއްކާއި 
 

 އިނގިލ ގެ  މ ހުންގެ  ގެނެވ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ
ނޑުގެ ،ސާމްޕަލް ލިޔުމުގެ  އަތު ސޮޔާއި  ،ނިޝާން  އެނޫންވެސް އަދި ސާމްޕަލް  ހަށިގަ
 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް  އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ ގަރ ނާ ހެއްކާއި

 

.402 (ހ)
  

 ހޯދުާމއި  ގަރ ނާ  ހެއްކާއި 
 ބެލެެހއްޓުން  ރައްކާެތރިކޮށް 

 ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް ނެގުމުގައި  ގަރ ނާ ބަޔާންކޮްށފައިވާހެއްކާއި ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 .ިލބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ހޯދުުމގެ އެހ ތެރިކަން ސަރވިސްގެ 

 

   (ށ)

 ހެއްކާއި ނުވަތަ  ސާމްޕަލްތަކެއް ހުރިހާ ނެގ   ކަސްޓަމްސްއިން ތުހުމަތުގައި  ކުށުގެ
 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ  ރައްކާތެރިކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން ގަރ ނާ
 

   (ނ)

 ،މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގެެނވ  ދަށަށް ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ އްސަލަތަކުގައި މަ އެކިއެކި
 ގެންގުޅ  ބ ުނންކުރުމަށް  މަސްތުވާތަކެތި  ،ތަކެއްޗާއި ޝައްކުކުރެވ  ކަމަށް މަސްތުވާތަކެތި 

 ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ތަޙުލ ލުކުރުމުގެ ތަކެތި  އެ ،ހިފަހައްޓައި އާލާތްތައް 
 .ލިބިގެންވެއެވެ 

 

403.
  

 މަސްުތވާތަކެްއޗަށް 
 ތަޙުލ ލުކުރުން 

 އެ ،ކުރާނަމަ އިންކާރު ނެގުމަށް  ފޮޓޯ މ ހެއްގެ ގެނެވ  ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ނެގުމުގެ ފޮޓޯ  މ ހެއްގެ އެ ނުލައި  ހުއްދައާ މ ހެއްގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ 
 

404.
  

 ނެުގން  ފޮޓޯ

 ޚިލާފު ފަރާތަކުން  އެއްވެސް ގަވާއިދަކާ ސްޓަމްސްގެކަ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ
 ތިންވަނަ ،ހާލަތްތަކުގައި ޤަބޫލުކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއަށް  ވެއްޖެކަމަށް

 ސާފުވުމަށް މައްސަލަ ބަލަމުންެގންދާ  ކަސްޓަމްސްއިން މަޢުލޫމާތަކ   ފަރާތެއްގައިވާ
 ކަމަށް ލޫމާތެއް މަޢު ބ ނުންވާ  ކޮންމެހެން ސާބިުތކުރުމަށް ޙަޤ ޤަތް  ކަމުގެ ނުވަތަ 

.405 (ހ)
  

 ރެކޯޑްތައް  ފަރާތުގެ  ތިންވަނަ 
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 ތިންވަނަ  ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު  އެފަދަ ،ޙާލަތެއްގައި ފެނިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 .އެދެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް 

 
 ލިބިފައިވާ  ފަރާތަކަށް ތިންވަނަ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 އެދުނު އެގޮތުން އެދިއްޖެނަމަ ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދުމަށް  ޢުލޫމާތެއް މަ

 .ދ ންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން  އެ މަޢުލޫމާތެއް 
 

   (ށ)

 އެދ  ހޯދަން ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން  ގައިބަޔާންކޮްށފައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި
 .ކުށެކެވެ ނުދިނުމަކ  އަށްކަސްޓަމްސް މަޢުލޫމާތެއް  ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 
 

   (ނ)

 ބާބު  ނުަވވަނަ 
 

 ހާމަކުރުން  މ ޑިޔާއަށް  މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤ ޤާގުޅ  
 
 

 މ ޑިޔާ ކަންކަން  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ތިރ ގައި ގުޅިގެން ތަޙުޤ ޤަކާ ކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއިން
 .ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މެދުވެރިކޮށް

 

406.
  

 ދިނުން  މާތު މަޢުލޫ މ ޑިޔާއަށް 

 ހިންގަނިކޮށް  ޢަމަލު ކުށުގެ  ނުވަތަ ވ ޑިއޯ އާއި ފޮޓޯ  ހިމެނ   މަޢުލޫމާތު ވެށ ގެ  ކުށުގެ
 ؛ހާމަކުރުން މަތިން ގޮތުގެ ނ ޅ  ހުރަސް  ތަޙުޤ ޤަށް  ވ ޑިއޯ އާއި  ފޮޓޯ  ނެގިފައިވާ

 

   (ހ)

 އްގެތަނެ ނުވަތަ މ ހެއްގެ ނަގާފައިވާ ގޮތުން ހޯދުމުގެ މަޢުލޫމާތު  އިތުރު ތަޙުޤ ޤަށް 
 ؛ހާމަކުރުން ވ ޑިއޯއެއް  ނުވަތަ  ފޮޓޯއެއް އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ 
 

   (ށ)

 ބެހ ގޮތުން  ތަނަކާ  އުޅ  ހިނގައިެގން ޢަމަލެއް ކުށުގެ  ޖިނާއ  ތަޙުޤ ޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން
 ދިނުމުގައި ފުރުޞަތު  ފަރާތްަތކަށް އެފަދަ ،އެދ ނަމަ ހޯދަން  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުން  މ ޑިޔާގެ 
 .މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ރަންވާނ  ކު ޢަމަލު
 

407.
  

 މަޢުލޫމާތު ވެށ ގެ  ކުށުގެ 
 ހާމަކުުރން  މ ޑިޔާއަށް 

 ވ ޑިއޯ ،ނަގައި ފޮޓޯ ފަރާތްތައް މ ޑިޔާގެ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިނގާ  ހާދިސާ ކުށުގެ
 މެއްކަ ހިނގި  ،ސަރަޙައްދުގައި  ހިނގި އެހާދިސާއެއް ދެވ ނ   ފުރުޞަތު  ކުރުމަށް

 މަތިން ގޮތެއްގެ ނ ޅ  ހުރަސް  އެއްކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ބ ނުންވާ  ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށް
 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ރިޢާޔަތް ޙާލަތަށް

 

   (ހ)

   (ށ) މ ޑިޔާއަށް  އިންޓަވިުއއެއް މ ހެއްގެ ނުވަތަ މަޢުލޫމާެތއް ހާދިސާއާގުޅ  ކުށުގެ
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 ނެތް ދެވެން  ފުރުޞަތު  އެ މ ޑިޔާތަކަށް ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ބ ނުންވާ  ހާމަކުރަން
 ފަރާތްތަކުން  އެ ގޮތަށް ޙިއްސާކުރާ  ފަރާތްތަކުން  މ ޑިޔާގެ ތިބި  ތަނެއްގައި އެ ،ނަމަ

ނޑައަޅާ   އެފުރުޞަތު ޖަރނަލިސްޓަކަށް ކެމެރާމަނަކާއި  ވ ޑިއޯ ފޮޓޯގްރާފަރަކާއި ކަ
 .ދެވިދާނެއެވެ

 
 މުޖުތަމަޢުގެ ނުވަތަ ވާލައިގެންއޮޅު މަޢުލޫމާތެއް  ހާމަކުރި މ ޑިޔާއަށް ކަސްޓަމްސްއިން

 ،ގެނެސްދ ފައިވާނަމަ މަޢުލޫމާތެއް އެ ޢާންމުންަނށް  ބަދަުލކޮށްގެން  ގޮތަށް ގެއްލ  މަޞްލަޙަތު
 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ނުކުރުމުގެ ހާމަ މަޢުލޫމާތު  ފަރާތަކަށް  އެފަދަ
 

408.
  

 މ ޑިޔާއިން  މަޢުލޫމާތު  ދެވ  
 އޮުޅވާލުން 

 އިޚުތިޔާރު  ހިފެހެއްޓުމުގެ  ހާމަނުކޮށް މ ޑިޔާއަށް  މަުޢލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައިތިރ 
 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

409.
  

 ހާމަނުކުރުން  މަޢުލޫމާތު 

 ކުރަމުންދާ ގުޅިގެން ތުހުމަތަކާ  ކުރެވ  ކޮށްފިކަމަށް  ޢަމަލެއް މ ހަކު  ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ 
 :މަޢުލޫމާތު  ދައެޅިދާނެފަ ހުރަސް ތަޙުޤ ޤަކަށް

 

   (ހ)

 ؛މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ދ  މަޢުލޫމާތު  ސިއްރު 
 

   (ށ)

 ނުލިބިާދނެފަދަ  ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު  އިތުރު އެކަމާގުޅ  ހާމަކުރުމުން މަޢުލޫމާތެއް 
 ؛ހާލަތްތަކުގައި

 

   (ނ)

 ސިއްރު ޖެހ   ހިފަހައްޓަން  ކުރުމުގައި ތަންފ ޒު  ނުވަތަ  ހިންގުމުގައި  ޤާނޫނެއް 
 ؛މަޢުލޫމާތު

 

   (ރ)

 ؛މަޢުލޫމާތު ލިބިދާނެ  ގެއްލުމެއް ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ  ނަފްސަށް މ ހެއްގެ
 

   (ބ)

 ؛މަޢުލޫމާތު ހުރަސްއެޅިދާނެ ޝަރ ޢަތަކަށް ހިނގަމުންދާ 
 

   (ޅ)

 ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤ ޤު ނުވަތަ  ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  ޢަމަލުތައް  ކުރާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ 
 ޞައްޙަ  ހެދިފައިވާ ކުރުމަށްޓަކައި  މުޢާމަލާތް  ގޮތުން ކަންކަމާގުޅ  ދަ އެފަ ނުވަތަ 

 ؛މަޢުލޫމާތު ނުކުރެވިދާެނފަދަ ޢަމަލު  އުސޫލުތަކަށް
 

   (ކ)

 ކުރާ  ހުއްދަ ޤާނޫނު  ކުރުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރި މަޞްލަޙަތު ޢާންމު  އަމަންޢާންމާއި 
 ؛މަޢުލޫމާތު ޅ ފަދައެ ހުރަސް އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު ޖެހ  އަޅަން  މަތިން  ގޮތެއްގެ

 

   (އ)

 ލިބިދާނެ  ގެއްލުން ރައްކާތެރިކަމަށް އުޅަނދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ
 ؛މަޢުލޫމާތު ޤަބޫލުކުރެވ   ކަމަށް
 

   (ވ)

   (މ) .މަޢުލޫމާތު  ފަސ ހަވާފަދަ ފިލުމަށް މ ހަކު ހިފެހެއްޓިފައިވާ 
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 މަޢުލޫމާތު  މ ޑިޔާއަށް  ރަސްމ ކޮށް ސްޓަމްސްއިންކަ މަތިން  ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި

 .ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ
 

410.
  

 ހާމަކުރެިވދާނެ  މަޢުލޫމާތު 
 ގޮތްތައް 

 ؛ކޮންފަރެންސް ޕްރެސް 
 

   (ހ)

 ؛ފެކްސް
 

   (ށ)

 ؛އ މެއިލް
 

   (ނ)

 ؛ވެބްސައިޓް
 

   (ރ)

 ؛ފޯނުން
 

   (ބ)

 ؛އެސް.އެމް .އެސް
 

   (ޅ)

 .އިންޓަރވިއު
 

   (ކ)

 

 
 

 ބައި  ސާދަވަނަ 
 

 އުސޫލު  ޢަމަލުކުރާ ތަކެއްޗާމެދު އެހެިނހެން  މުދަލާއި  ހިފެެހއްޓ  
 
 

 ،ތަކެއްޗާއި ގެނެވ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 ،ތަކެއްޗާއި ބެހެއްޓ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓ  

 އަތުލެވ   ނުލައި ދިނުމަކާ ބަދަލު  ،ތަކެއްޗާއި ދާ ށްލާފައި ދޫކޮ އެކިފަރާތްތަކުން 
 މެދު ތަކެއްޗާ ގެނެވ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ އެނޫންވެސް އަދި ތަކެއްޗާއި

 .ގޮތުގެމަތިްނނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި ޢަމަލުކުރާނ 
 

.411 (ހ)
  

 ދަށަށް ބެލުުމގެ  ކަސްޓަމްްސގެ 
 ޢަމަލުކުރެވ   ގެެނވ ތަކެއްާޗމެދު 

 އުސޫލު 

 ދަށުގައި  ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ތަކެތި މިގޮތުން .ތަނެއްގައެވެ ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ބެހެއްޓުަމށް  ތަކެތި  އެ ބެހެއްޓ ނ  
 ބެހެއްޓ   ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނުލިބ ނެގޮތަަކށް  ގެއްލުން ތަކެއްޗަށް އެ ތަނަކ   ބެހެއްޓ  
 ފަރާތްތަކުގެ  ހިންގާ ބަނދަރު  ކަސްޓަމްސްގެ  ތެރ ގައި މ ގެ .ވާންވާނެއެވެ ތަނަކަށް 

   (ށ)
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 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  ތަކެތި  ހުންނަ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ 
 

 ހުއްދަ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެންނަ ތަކެތ ގެ ތެރެއިން 
 އެފަދަ ނުވަތަ  ެގންނަ ތަކެއްޗާއި، ނެތި ހުއްދަ ތަކެތ ގެ ތެރެއިން  އިގެން އެތެރެކުރަންޖެހ ނަގަ

 ޚިލާފަށް އުސޫލުތަކާ ގަވާއިދުތަކާއި ހުންނަ  ހަދާފައި  ގުޅ ގޮތުން  ތަކެއްޗާ އެފަދަ އިދާރާތަކުން
ެއ ހިފެހެއްޓުމަްށފަހު  ތަކެތި ނުފެތ   އުސޫލުތަކަށް  ގަވާއިދުތަކާއި އެފަދަ ،ތަކެއްޗާއި ގެންނަ 

ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ޢަމަލުކުރާނެދު ތަކެއްޗާއިމެ . ގޮތެއް ކަ
ނޑައަޅާނ ތަކެއްޗާއިމެދު މިގޮތުން އެފަދަ  މިގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަަނ  ،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަ
ސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެދަށަށް ގެނެވ  ކަ"ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ބައިގެ ދެވަނަ

ތަކެތި ނައްތއިލުމަްށ އަދި މިފަދަ  .ނެވެން" އިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓ ތަކެއްޗާ
ނޑައަޅައި ތަކެތި ނައްތާލަންާވނ ، އެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ، ނަމަފިކަސްޓަމްސްއިން ކަ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ  .އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހ  އިދާރާތަކުން ކަ
 

412.
  

 ގެ އިާދރާތަކު ސަރުކާުރގެ 
ތަކެއްާޗމެދު  ބ ނުްނވާ  ހުއްދަ 

 . ގޮތެއް ަކނޑަެއޅުން

 ބަޔާންކޮށްފައި  އެހެންގޮަތކަށް ޤާނޫނެއްގައި  އެހެން ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި  ކަސްޓަމްސްގެ
 ނުވަތަ  މުދަލަކ  ކޮްނމެ ހިފެހެއްޓ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ،ހިނދަކު ނުވާހާ 
 .ތަކެއްޗެވެ ނެގިދާނެ ދައުލަތަށް  ދަށުން  އަމުރެއްގެ ކޯޓު އުޅަނދަކ  ނުވަތަ  އެއްޗަކ  

 

.413 (ހ)
  

 ދައުލަތަށް  މުދާ  ހިފެހެއްޓ  
 ނެގުން 

 100,000 އަގު ޖުމްލަ މުދަލުގެ  ހިފެހެއްޓ   ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި
 ޝަރުޢ  ެނގުމުގައި ދައުލަތަށް  މުދަލެއް އެފަދަ ،ދަށްަނމަ ރުފިޔާއަށްވުރެ  (އެއްލައްކަ)

 .ޖެހ ނެއެވެ ނު ނިންމާކަށް  މަރުޙަލާ
 

   (ށ)

 ކަމުގައި މިލްކެއް ދައުލަތުގެ އެއްޗަކ   ކޮންމެ ނެގ  ދައުލަތަށް  ދަށުން  މާއްދާގެ މި
ނޑައަޅާ ސަރުކާރުން  އަދި .ބެލ ނެއެވެ  އެއްޗަކާމެދު އެ ގޮތެއްގެމަތިން  ކަ

 .ޢަމަލުކުރެވ ނެއެވެ
 

   (ނ)

 ބ ނުންޮކށްފައިވާ  މަސްތުވުމަށް ބ ނުންކޮށްގެން  މަސްތުވާއެއްޗެއް ކަރުދާހަކ  ނައްތާލަންޖެހ  
ނޑައެޅ  ،ނޫްނނަމަ އެއްޗެއް  ނުވަތަ އާލާތެއް  އެ ނުވަތަ  އެލިޔުމެއް ވަކިސައިޒަކަށް ކަ

 އެއް ޝްރެޑަރ) ކޮށައިގެން ކުދިކޮށް ކިޔަންނ ގ ވަރަށް  ލިޔުމެއް އެ ކަރުދާހެއް
 .ނައްތާލެވިދާނެެއވެ (ބ ނުންކޮށްެގން

 

414.
  

 ބާވަތްަތއް  ކަރުދާުހގެ 
 ލުން ނައްތާ

 މޯލްޑިވްސް  އާލާތްތައް  ބ ުންނކުރާ މަސްތުވުމަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އަތުލެވ  ކަސްޓަމްސްއިން
 .ފޮނުވ ނެެއވެ ސަރވިސްއަށް ޕޮލިސް 
 

415.
  

 މަސްުތވާތަކެްއޗާއި 
 ބ ނުންުކރާ  މަސްުތވުމަށް 
 ނައްތާލުން  އާލާތްތައް 
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 އެކިއެކި ޓަމްސްގެކަސް ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތ ގެ  ،އަތުލެވ  ކަސްޓަމްސްއިން
 މަދު އެންމެ ބ ުނންވާ  ބ ނުންކުރުމަށް  ގޮތުގައި ސާމްޕަލްގެ  ތަމްރ ންތަކުގައި 

 މޯލްޑިވްސް  ހުއްދައާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ މިންވަރެއް
 ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ބެހެއްޓުމުގެ  ނުފޮުނވައި ސަރވިސްއަށް  ޕޮލިސް 

 .ލިބިގެންވެއެވެ 
 

.416 (ހ)
  

 މަސްުތވާތަކެްއޗާއި 
 ބ ނުންުކރާ  މަސްުތވުމަށް 
 ތަމްރ ންތަުކަގއި  އާލާތްތައް 

 ބެހެއްޓުން  ބ ނުންުކރުމަށް 

 ކަސްޓަމްސްގެ އާލާތްތަކަކ   ބ ނުންކުރާ  މަސްތުވުމަށް  ،އަތުލެވ  ކަސްޓަމްސްއިން
 ،މައެއްޗެއްނަ ބ ުނންވާ ބ ނުންކުރުމަށް  ގޮތުގައި  ސާމްޕަލްގެ ތަމްރ ންތަކުގައި އެކިއެކި
 ހިފިދާނެ އިުތރުބ ނުމެއް  ބަހައްޓައިގެން  ސެންޓަރުގައި ހެރިޓ ޖް  ކަސްޓަމްސްގެ  ނުވަތަ 
 ނިންމި  އެ ނިންމަިއފިނަމަ ކަސްޓަމްސް  އޮފް ޖެެނރަލް ކޮމިޝަނަރ ކަމަށް  އެއްޗެއް 

 ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް އެއްޗެއް  އެ ،އަދަދަކަށް މަދު އެންމެ ހިފ   ބ ުނން ، ބ ނުމަކަށް
 .ލިބިގެންވެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު  ބެހެއްޓުމުގެ ވައި ނުފޮނު ސަރވިސްއަށް 

 

   (ށ)

 ހިފެހެއްޓ   ،ތަކެއްޗާއި ގެެނވ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 އެކިފަރާތްތަކުން ،ތަކެްއޗާއި ބެހެއްޓ   ދަށުގައި ބެުލމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ  ،ތަކެއްޗާއި
 ކަސްޓަމްސްގެ  ތަކެއްޗަކ  އަތުލެވ   ނުލައި ދިނުމަކާ  ބަދަލު ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި 

 ނުވަތަ ،އެއްޗެއްނަމަ ބ ުނންވާ ބ ނުންކުރުމަށް  ގޮތުގައި ސާމްޕަލްގެ ތަމްރ ންތަކުގައި  އެކިއެކި
 އެއްޗެއް  ހިފިދާނެ ބ ނުމެއް އިތުރު ބަހައްޓައިގެން  ސެންޓަރުގައި ހެރިޓ ޖް ކަސްޓަމްސްގެ

،  ބ ނުމަކަށް ނިންމި އެ ނިންމައިފިަނމަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް  ނަރކޮމިޝަ ކަމަށް
 އިޚުތިޔާރު  ބެހެއްޓުމުގެ  ނައްތާނުަލއި އެއްޗެއް  އެ ،އަދަދަކަށް މަދު އެންމެ ހިފ   ބ ނުން 

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

417.
  

 ދަށަށް ބެލުުމގެ  ކަސްޓަމްްސގެ 
 އެހެނިެހންތަކެތި  ގެެނވ  

 އި ތަމްރ ންތަުކގަ 
 ބެހެއްޓުން  ބ ނުންުކރުމަށް 

 ،ތަކެއްޗާއި ގެނެވ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 ،ތަކެއްޗާއި ބެހެއްޓ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓ  

 ންނަ ނުހު އެނގެން  މިލްކުވެރިއަކު  ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި އެކިފަރާތްތަކުން 
 ގޮތުގައި ހަރުމުދަލުގެ ތެރެއިން  ތަކެތ ގެ  އަތުލެވ   ނުލައި  ދިނުމަކާ ބަދަލު  ،މުދަލާއި

 އެއިން ،ވިއްކާލުމަށްފަހު ނ ލަމުގައި  ،ތަކެތި އަގުބޮޑު ފަދަ ގަހަނާ  ،ބެލެވ ތަކެއްޗާއި
 .ޖަމާކުރެވ ނެއެވެ އެކައުންޓަށް  ދައުލަތުގެ  ފައިސާ  ލިބ  
 

.418 (ހ)
  

 ގޮތުަގއި  ހަރުުމދަލުގެ 
 ތަކެތި ބ ނުންުކރެިވދާނެ 

 ވިއްކާލުން  ނ ލަމުަގއި 

 ކުޑަ  އެންމެ ފަށާނެ  ނ ލަންކިޔަން  ތަކެތި  ފަދަ  ބަޔާންވެގެންވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑައަޅާނ  އަގު ނޑައެޅުމަށްފަހު އަގު މިގޮތުން  .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ކަ  މިފަދަ ،ކަ
 .ހަވާލުކުރެވ ނެއެވެ ރާއާއިދާ ކަމާބެހ  ސަރުކާރުގެ ނ ލަންކިޔުމަށްޓަކައި  ތަކެތި 
 

   (ށ)

 ވަކިގޮތަކަށް  ޝަރ ޢަތުން  ތެރ ގައި ތަކެތ ގެ  ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ޝަރ ޢަތުން  ވިއްކާލެވ ނ  ނ ލަމުގައި ތަކެތި އެ، ހިމެނ ަނމަ ތަކެތި  ޢަމަލުކުރަންޖެހ  

ނޑައެޅުމުންނެވެ ވަކިގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު އެ  .ކަ
 

   (ނ)

.419 (ހ) ގުޅ ގޮތުން ނައްތާލުމާ  ތަކެތި  ނައްތާލެވ   ކަސްޓަމްސްއިން ދަށުން އިދުގެގަވާ މި  ކުރަްނޖެހ   ުގޅ ގޮުތން  ތަކެއްޗާ 
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 ތެރެއިން ތަކެތ ގެ  ހުންނަ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ،ކަންތައްތަކާއި ކުރަންޖެހ 
 ކުރަންޖެހ  ގުޅ ގޮތުން  ތަކެއްޗާ  ނެގ  ދައުލަތަށް  ތަކެއްޗާއި ވިއްކާލެވ  ނ ލަމުގައި
 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި  ވަނަ 15 ވާއިދުގެގަ މި ކުރާނ  ކަންތައްތައް 

 .ކޮމިޓ ންނެއެވެ  ގޮތެއްނިންމާ  ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވ  ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 

 ފަރާތް  ކުރާ  ކަންތައްަތއް   

 ސްއިންކަސްޓަމް ތެރެއިން ތަކެތ ގެ ގެނެވ  ދަށަށް ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 މިގޮތުން .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ކޮމިޓ އަށް ނައްތާލުަމށްޓަކައި ތަކެތި ނައްތާލަންޖެހ  

 ހަވާލުވެފައިވާ  ބެލެހެއްޓުމާ   އެއްޗެއް އެ ހުށަހަޅަންވާނ   ކޮމެޓ އަށް
 ފަރާތްތަކުގެ  ހިންގާ ބަނދަރު  ކަސްޓަމްސްގެ  ތެރ ގައި މ ގެ .ސެކްޝަނަކުންނެވެ

 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  ކެތި ތަ ހުންނަ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ 
 

   (ށ)

 ތަޙުލ ލު ތެރ ގައި ތަކެތ ގެ  ނައްތާލަންެޖހ   ވަގުތުން  ތެރެއިން ތަކެތ ގެ ނައްތާލަންޖެހ  
 ބ ނުންވާ  ތަޙުލ ލުުކރުމަށް އެއްޗެއް އެ ،ހިމެނ ނަމަ އެއްޗެއް  ބ ނުންވާ  ކުރުމަށް

 ތަޙުޤ ޤުކުރާ ލަމައްސަ އެ ނިންމުމަށް  ގޮތެއް ރައްކާކުރުމާމެދު މިންވަރެއް އެންމެކުޑަ
 .ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ކޮމިޓ އަށް  ފަރާތުން 

 

   (ނ)

 ރައްކާކުރަންވ  ތަޙުލ ލުކުރުމަށް ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި
ނޑައަޅާނ   މިންވަރު  އެ  އަދަދު ކަޑައެޅ   ރައްކާކުރުމަށް މިގޮތުން  .ކޮމެޓ ްނނެވެ ކަ

 .ަބހައްޓަންވާނެއެވެ  ރައްކާކޮށްފައި ގަވާއިދުން ތިތަކެ އެ ނިމެންދެން   މައްސަލައެއް
 

   (ރ)

 ،ތަކެއްޗާއި ގެނެވ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ނާއި ޤާނޫ
، ތަކެއްޗާއި ބެހެއްޓ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓ  

 ނުހުންނަ  އެނގެން  މިލްކުވެރިއަކު  ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި އެކިފަރާތްތަކުން 
ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ  ދަލާމެދުމު . ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކަ

ނޑައަޅާނ  މިގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަަނ  މިގޮތުން އެފަދަ މުދަލާމެުދ ޢަމަުލކުރާނެ ގޮތެއް ކަ
ންްޓރޯލުގެދަށަށް ގެނެވ  ސްޓަމްސްގެ ކޮކަ"ޔާންޮކށްފައިވާ ބައިގެ ދެވަނަ ާބބުގައި ބަ

 .ނެވެން" ތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓ 
 

.420 (ހ)
  

ާލމެދު މުދަ ހިފެހެއްޓ  
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮެތއް 

ނޑަެއޅުން    ކަ

 އެ  ،ބާވަތެއްނަމަ ކާބޯތަކެތ ގެ  ތަކެއްޗަކ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ތަކެތިތޯ  އެކަށ ގެންވާ  ކެއުމަށް އިންސާނުން  ތަކެއްޗަކ   އެ ކުރިން ވިއްކާލުމުގެ ތަކެތި 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް ކަމާބެހ  ސަރުކާރުގެ  ބެލުމަށް 
 

   (ށ)

 އަގު ދަށް އެންމެ ވިއްކާނެ ނ ލަމުގައި  ތަކެތި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
ނޑައަޅާނ  ނޑައަޅާ  މިގޮތުން  .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ކަ  މުދަލަށް އެ ެތރ ގައި އަގުގެ ކަ
 .ހިމަނަންވާެނއެވެ ޑިއުޓ  ދައްކަންޖެހ 

   (ނ)

 ،ތަކެއްޗާއި ގެނެވ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 ،ތަކެއްޗާއި ބެހެއްޓ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓ  

.421 (ހ)
  

 ނުވަތަ  ިސއްޙަތަށް  ޢާންމު 
 ތަށް ސަލާމަ ޢާންމުްނގެ 

 މުދާ  ނުރައްާކެވދާފަދަ 
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 މުދަލަކ  ނުހުންނަ  އެނގެން މިލްކުވެރިއަކު ،ަތކެއްޗާއި ދާދޫކޮށްލާފައި އެކިފަރާތްތަކުން 
 ،ނަމަ މުދަލެއް ނުރައްކާވެދާފަދަ ސަލާމަތަށް  ޢާންމުންގެ ނުވަތަ  ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު
 .ނައްތާލެވ ނެއެވެ  ތަކެތި  އެ މަތިން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި

 

 ނައްތާލުން 

 ތެރެއިން ކާބޯތަކެތ ގެ  ޒާތުގެ ހަލާކުވާ އަވަހަށް ނުވަތަ ޕެރިޝަބަލް
 ތަކެތި  އެކަށ ގެންނުވާ ޞިއްޙ ގޮތުން  ކުރަން ބ ނުން  ކެއުމަށް އިންސާނުން

ނޑައަޅާތަކެތި އިދާރާއިން ކަމާބެހ   ސަރުކާރުގެ  ކަމަށް  ކަސްޓަމްސްއިން ކަ
 .ވެ ނައްތާލެވ ނެއެ

 

(1)    

 ނުރައްކާވެދާފަދަ ސަލާމަތަށް  ޢާންމުންގެ  ތެރެއިން ތަކެތ ގެ ހިފެހެއްޓިފައިހުރި 
ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން  އެއްޗެއްކަމަށް  ކަމާބެހ  ސަރުކާރުގެ  ތަކެތި  ކަ

 މަތިން  ގޮތެއްގެ އަންގާ އިދާރާއިން އެ ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އިދާރާއާ
 .ނައްތާލެވ ނެއެވެ 

 

(2)    

 ،ތަކެއްޗާއި ގެނެވ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ނާއި ޤާނޫ
 ،ތަކެއްޗާއި ބެހެއްޓ  ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓ  

 މުދަލުގެ ނުހުންނަ  އެނގެން  މިލްކުވެރިއަކު ،ތަކެއްޗާއި ދޫކޮށްލާފައިދާ  އެކިފަރާތްތަކުން 
 މައްސަލަ އެ ،ފައިސާ ލިބ   މުދަލުން ވިއްކާލާ ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި ތެރެއިން

 .ބެހެއްޓިދާނެއެވެ  ދަށުގައި ބެލުުމގެ ކަސްޓަމްސްގެ  ނިމެންދެން 
 

   (ށ)

 ބާވަތްތައް  އަްނނަނިވި  ތެރެއިން ތަކެތ ގެ މަނާ އެތެރެކުރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 ކިއުރިޓ އާ ސެ ނ ޝަަނލް އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރ  ނައްތާލުމަށްޓަކައި 
 .ހަވާލުކުރެވ ނެއެވެ

 

.422 (ހ)
  

 މަނާ އެތެރެުކރުން  ރާްއޖެއަށް 
 ނައްތާލުން  ތަކެތި

    .1 ؛ހަތިޔާރު ހަނގުރާމަވެރި

    .2 ؛ބަޑިބ ސް

    .3 ؛އެއްޗެހި ގޮވާ

    .4 ؛އޫރު ދިރ 

    .5 ؛ކުއްތާ

    .6 ؛ޖަނަވާރު ނުރައްކާތެރި

    .7 ؛ކެމިކަލް ނުރައްކާތެރި

 .ަބޑި މަރާ  މަސް ނުވަތަ ހިފާ  ސްމަ
 

8.    

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ފިޔަވައި ބާވަތްތައް  އެވާ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 8/2011 ނަްނބަރުާު ޤާނޫނު  ،ނައްތާލާނ  އެއްޗެހި އެހެން މަނާ އެތެރެކުރުން

 ދަށުން  ގެ (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 92 ގެ (ޤާނޫނު ކަސްޓަމްސްގެ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ)

   (ށ)
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 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ
 

 އެޅި ބަނގުރާ ހުންނަ  ޝިޕްމަންޓުގައި ވެއްދުމަށްގެންނަ  އަށް ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 ބޮންޑެޑް ،ތަކެތިނައްތާލަްނވާނ  ހުންނަ  ހަލާކުެވފައި ލ ކުވެ ،ހުސްފުޅިއާއި
 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ހާޒިރުގައި ފަރާތުގެ ހިންގާ  ވެއަރހައުސް 

 

.423 (ހ)
  

 ވެައރަހއުްސގައި  ޑް ބޮންޑެ
 ނައްތާލުން  މުދާ  ހުންނަ 

 ،ފުޅިއާއި ތަޅައިގެންދާބަނގުރާ  ،ބަަހއްޓާފައިހުންނައިރު ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
 ވެއަރހައުސް ބޮްނޑެޑް  ،ނައްތާލަންާވނ  ފުޅި އެޅި  ހުންނަބަނގުރާ  ހުސްވެފައި ލ ކުވެ
 .ފަރާތުގެހާޒިރުގައިކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ހިންގާ 
 

   (ށ)

 ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން  ތަކެތ ގެ  ހުްނނަ ވެއަރހައުސްގައި  ންޑެޑްބޮ
 ނައްތާލުމަށްޓަކައި  ތަކެތި އެހެނިހެން  ،ފިޔަވައި ތަކެތި ނައްތާލާ  ޚިލާފުވެގެން  ގަވާއިދާ

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ކުރުމަކ   ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހ 
 

   (ނ)

 ނުވަތަ  ސަބަބުން  ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު  ،މުދާ ހުންނަ އަރހައުސްގައިވެ ބޮންޑެޑް
 ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ތިރ ގައި ނައްތާލުމަށް  މުދާ ސަބަބުން  ހަލާކުވުމުގެ

 ޑިއުޓ  މުދަލަށް  އެ  ނައްތާލެވ ނ   މުދާ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ދެއްކުމުންނެވެ 

 

 (ހ)
 

424.
  

 ައރަހއުްސގައި ވެ ބޮންޑެޑް 
 ުމއްދަތު  މުާދ، ހުންނަ 

 ހަލާކުވުުމން  ނުވަތަ  ހަމަުވމުން 
 ހުށަހެޅުން  ލިޔުން ނައްތާލުމަށް 

 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 

1.    

 އެނގ ނެ އަގު ތަފްސ ލާއި މުދަލުގެ ހަލާުކވެފައިވާ ނުވަތަ  ހަމަވެފައި މުއްދަތު
 .އިންވޮއިސް މުދަލުގެ ނުވަތަ އްލިޔުމެ
 

2.    

 ހަލާކުވެގެން  މުދަލެއް އެއްވެސް  ތެރެއިން  މުދަލުގެ ހުންނަ  ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
 ފަދަ ލިބިދާނެ  ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް  އެހެން ހުންނަ ވެއަރހައުސްއެއްގައި ބޮންޑެޑް އެ

 މުދާ އެ ކުރިން މުގެ ލިބު ގެއްލުން މުދަލަށް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް
 .ނައްތާލަންވާނެއެވެ 

 

   (ށ)

 ،ފުޅިއާއި ބަނގުރާ  ތަޅައިގެންދާ  ،ބަހަްއޓާފައިހުންނައިރު ފިހާރައިގައި ހިލ   ޑިއުޓ 
 ފިހާރަ ހިލ  ޑިއުޓ  ،ނައްތާަލންވާނ  ފުޅި އެޅި  ބަނުގރާ ހުންނަ ހުސްވެފައި ލ ކުވެ
 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ދަށުން  ބެލުމުގެ ފަރާތުގެ  ހިންގާ 
 

.425 (ހ)
  

 ފިހާރަިއަގއި  ހިލ  ޑިއުޓ  
 ނައްތާލުން  މުދާ  ހުންނަ 

 ،ފުޅިއާއި ބަނގުރާ  ތަޅައިގެންދާ  ،ބަހަްއޓާފައިހުންނައިރު ފިހާރައިގައި ހިލ   ޑިއުޓ 
 ފިހާރަ ހިލ  ޑިއުޓ  ،ނައްތާަލންވާނ  ފުޅި އެޅި  ބަނުގރާ ހުންނަ ހުސްވެފައި ލ ކުވެ
 .އިންނެވެކަސްޓަމްސް ހާޒިރުގައި  ފަރާތުގެ  ހިންގާ 
 

   (ށ)



222 
 

 ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން ތަކެތ ގެ  ހުންނަ  ފިހާރައިގައި ހިލ   ޑިއުޓ 
 ނައްތާލުމަށްޓަކައި  ތަކެތި އެހެނިހެން  ،ފިޔަވައި ތަކެތި  ނައްތާލާ  ޚިލާފުވެގެން
 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހިންގާ  ފިހާރަ  ހިލ  ޑިއުޓ  ކުރުމަކ   ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހ 

 

   (ނ)

 ނުވަތަ  ސަބަބުން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު ،މުދާ ހުންނަ ފިހާރަތަކުގައި ހިލ   ޑިއުޓ 
 ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތިރ ގައި ނައްތާލުމަށް  ސަބަބުން  ހަލާކުވުމުގެ

 ޑިއުޓ  މުދަލަށް  އެ  ނައްތާލެވ ނ   މުދާ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ ކަސްޓަމްސްއަށް
 .ދެއްކުމުންނެވެ 

 

 (ހ)
 

426.
  

 ފިހާރަިއަގއި  ހިލ  ޑިއުޓ  
 މުްއދަތު  މުދާ  ހުންނަ 

 ހަލާކުވުުމން  ނުވަތަ  ހަމަުވމުން 
 ހުށަހެޅުން  ލިޔުން ނައްތާލުމަށް 

 ؛ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 

1.    

 އެނގ ނެ އަގު ތަފްސ ލާއި މުދަލުގެ ހަލާުކވެފައިވާ ނުވަތަ  ހަމަވެފައި މުއްދަތު
 .އިންވޮއިސް މުދަލުގެ ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 

2.    

 ހަލާކުވެގެން  މުދަލެއް އެއްވެސް  ތެރެއިން  މުދަލުގެ ހުންނަ  ފިހާރަތަކުގައި  ހިލ  ޑިއުޓ 
 ފަދަ ލިބިދާނެ  ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް އެހެން  ހުންނަ  ފިހާރަތަކުގައި ހިލ  ޑިއުޓ  އެ

 މުދާ އެ ކުރިން ލިބުމުގެ  ގެއްލުން މުދަލަށް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް
 .ނައްތާލަންވާނެއެވެ 

 

   (ށ)

 ހުންނަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ  ބަނދަރު ކަސްޓަމްސްގެ ތެރ ގައި މ ގެ
 ހިންގާ ބަނދަރު ގުޅ ގޮތުން މުދަލާ އެ ،ވިއްކާލުމަށްފަހު ނ ލަމުގައި  ތެރެއިން  ތަކެތ ގެ 
 .ދ ންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއިން  ފަރާތްތަކަށް އެ ފައިސާ  ދައްކަންޖެހ   ފަރާތަށް 

 

.427 (ހ)
  

 ފަރާތްތަުކގެ  ހިންގާ  ބަނަދރު 
 ހުންނަ  ދަުށގައި  ބެލުުމގެ 
 ިވއްކާލުން  ނ ލަމުަގއި  ތަކެތި

 ދައްކަންޖެހ   ސަރުކާރަށް އިތުރަށް  ފައިސާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ޚަރަދު ހިނގި  ކިޔުމަށް ނ ލަން  މުދާ އެ ފައިސާއާއި އެ ،ފައިސާއެއްވާނަމަ
ނޑުމަށްފަހު  ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް  މުދަލުގެ އެ ފައިސާ  ބާކ ވާ  ،ކެ
 .ދ ންވާނެއެވެ 

 

   (ށ)

 އުނިކުރެވިފައި
 

428.
  

 ބަނގުރަާލއި  ގެްނނަ  ބިދ ސ ން 
 ނައްތާލުން  އޫުރމަސް 

 ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  މްސްގެކަސްޓަ ތެރެއިން  ތަކެތ ގެ  ބެހެއްޓ   ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 ކުރަންޖެހ  ނައްތާލުމަށްޓަކައި  ތަކެތި  އެހެނިހެން  ،ިފޔަވައި ތަކެތި ނައްތާލާ  ޚިލާފުވެގެން
 .ޒިންމާއެކެވެ ވެރިފަރާތުގެ އެތަކެތ ގެ ކުރުމަކ  ޚަރަދުތައް

 

429.
  

 ަޚރަދު  ނައްތާލުުމގެ  ތަކެތި

 ދަށަށް  ކޮންޓްރޯލުގެ  ޓަމްސްގެކަސް، ނައްތާލަންވާނ  ތަކެތި ނައްތާލާ  ކަސްޓަމްސްއިން
ނޑައަޅާ  ކޮމިޓ ން ގޮތެއްނިންމާ  ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވ   އޮފިސަރުންގެ ކަސްޓަމްސް ކަ

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތްތަކުގެ މ ޑިއާގެ އިތުރުން

.430 (ހ)
  

 ނައްތާލުން  ތަކެތި
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 ތަކެތި  ނައްތާލެވ  ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އޮފިޝަލަކު ފަރާތެއްގެ ހިންގާ  ބަނދަރު  ބ ލި ރާއްޖެއަށް ތަކެތި  އެ ،މުގައިނައްތާލު
 .ކުރަންވާނެއެވެ ބައިވެރި

 

   (ށ)

 ޢަމަލުކުރެވ ގޮތް  އެތަކެއްޗާމެދު ތަކެއްޗާއި ބެހެއްޓ   ދަށުގައި ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 .ބަލަަހއްޓަންވާނެއެވެ  ރިކޯޑުކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި 

 

431.
  

 އްޓުން ބެލެހެ  ރިކޯޑު 

 ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ގުޅ ގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެނެވ   ދަށަށް  ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 މުދަލުގެ އެދި ބަލަިއދިނުމަށް  އިތުރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހ  
 ރޯލުގެ ކޮންޓް ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި ވެރިފަރާތުން

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓ އަށް  ގޮތެއްނިންމާ  ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވ  ދަށަށް 
 
 
 
 

 

432.
  

 ހުށަހެޅުން  މަްއސަލަ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ބައި  ފަނަަރަވނަ 
 
 ކޮމިޓ ތައް ކަސްޓަމްސްގެ 

 
 ބާބު  އެްއވަނަ 

 
 ކޮމިޓ  ބަލަހަްއޓާ  މަސައްކަތްތައް އ ޖެންުޓންގެ 

 



224 
 

 
 މަސައްކަތްތައް އ ޖެންޓުްނނާގުޅ  އުޅަނދުފަހަރުގެ މެދުވެރިންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 އ ޖެންޓުންގެ  ،ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހ  ގޮތުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ
 ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ކޮމިޓ އެއް ބަލަހައްޓާ  މަސައްކަތްތައް
 .ވާނެއެވެ  އެކުލަވާލަން 

 

.433 (ހ)
  

 އެކުލަވާލުން  ކޮމިޓ 
 

 މެންބަރުންގެ  07 އެކުލެވިގެންވާނ   ކޮމިޓ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ސެކްޝަންތަކުން ގުޅ  މަސައްކަތާ  ކަސްޓަމްސްގެ  މެންބަރުންަނކ  07 މި .މައްޗަށެވެ
ނޑައެޅ    .ކޮމިޓ އެކެވެ އެކުލެވ  މައްޗަށް މެންބަރުންގެ  ކަ

 

   (ށ)

ނޑައަޅާނ  ސަންޗެއަރޕާ  ވައިސް އާއި  ޗެއަރޕާސަން  ކޮމެޓ ގެ  ކޮމިޝަނަރ ކަ
 ކޮމިޓ ގެ ބާްއވަންވާނ   ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމެޓ ގެ  .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ޖެނެރަލް

ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން   .މަތިންނެވެ  ގޮތެއްގެ ކަ
 

   (ނ)

ނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން  ބަލަހައްޓާނ   ސެކްރެޓ ރިއެޓް ކޮމެޓ ގެ  .ަފރާތަކުންނެވެ  ކަ
 

   (ރ)

 .ތިރ ގައިމިވަނ އެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ސަންގެ ޗެއަރޕާ ކޮމެޓ ގެ
 

.434 (ހ)
  

 މަްސއޫލިއްަޔތު  ޗެއަރާޕސަްނގެ 

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓ ގެ
 

1.    

 .ބެެލހެއްޓުން  ކަންކަން އިދާރ  އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 

2.    

 ކުރިއަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު އުސޫލުން ޖެހިފައިވާހަމަ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 ގެންދިއުން 

 

3.    

 އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު މެންބަރުންގެ  ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމާ  ކޮމިޓ ން 
 އެފަދަ މެންބަުރން ނުވަތަ  މެންބަރު  ގުޅ  މައްސަލައަކާ  އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު މެންބަރުންގެ ފަދައެ ނުވަތަ  ބައިވެރިނުުކރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
 .ރ ވުން ބައްދަލުވުންތައް  ނުފޯރާނެގޮތަކަށް  މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ޙާލަތެއް ނުވެވ  ހާޒިރު  ޕާސަނަށް ޗެއަރ ކޮމިޓ ގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓ ގެ
 ވައިސް  ކޮމިޓ ގެ  ބަލަހައްާޓނ   ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ނެވެ ޗެއަރޕާސަ
 

   (ށ)

 ބެލެހެއްޓުމަށް  ސެކްރެޓ ރިއެޓް ކޮމެޓ ގެ  ކުރާނ  މަސައްކަތްތައް އިދާރ  ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން   .ފަރާތަކުންނެވެ  ކަ

.435 (ހ)
  

 މަަސއްކަތް  އިދާރ   ކޮމިޓ ގެ 
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 ކޮމެޓ ގެ ބެލެހެްއޓުމަކ  ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓ ގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓ ރިއެޓްގެ
 

   (ށ)

 މެންބަރުން  (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބ އްވ ނ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން  .ހާޒިރުވެގެންނެވެ  މެންބަރުން  (ަފހެއް) 05 ،ކަ

 ރިޔާސަތުން  ،ތާރ ޚެއް  އެހެން ބާއްވާނެ  އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު
ނޑައަޅަންވާ  .ނެއެވެކަ

 

.436 (ހ)
  

 ކޯރަމް  ބަްއދަލުުވމުގެ 

 ބައްދަލުވުންތަަކށް  ކޮމިޓ ގެ  ،މެނުވ  މެދުވެރިވެގެން  އުޒުރެއް  އެކަށ ގެންވާ ގަބޫލުކުރެވ 
 ބައްދަލުވުމަކަށް  މެންބަރަކަށް  އަދި .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން  ކޮމިޓ ގެ

ނޑަ ބ އްވުމަށް  ބައްދަލުވުން  ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން  ވަގުތުގެ އެޅިފައިވާކަ
 ސެކްރެޓ ރިއެޓަށް ކޮމިޓ ގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް)  03ލަސްވެގެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ 
 

   (ށ)

 ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރ ގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓ ގެ ބަަލހައްޓާ މަސައްކަތްތައް އ ޖެންޓުންގެ 
 .މިވަނ އެވެ

 

437.
  

 މަސްއޫިލއްޔަތު  ކޮމިޓ ގެ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހ  ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް  ގުޅ   ޖެންޓުންނާ އ 
 ؛ގެނައުން ބަދަލުަތއް ގެންނަންޖެހ   އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން  ،ކުރުމާއި

 

   (ހ)

  .ދިރާސާކުރުން ބަލައި ޝަކުވާތައް މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅ   ފަރާތުން އ ޖެންޓުންގެ 
 

   (ށ)

 ބަލައި މައްސަލަތައް ޝަކުވާތަކާއިހުށަހެޅ   ގުޅ ގޮތުންލިބ   ޓުންނާ އ ޖެން
 މައްސަލަ އެ ،ވާނަމަ މައްސަލައެއް  ތަޙުޤ ޤުކުރަންޖެހ   ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

 ؛ފޮނުުވން ސެކްޝަނަށް  ކަމާބެހ  ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްޓަކައި
 

   (ނ)

 އިދާރ  ދިމާވާ ގުޅ ގޮތުން މާދިނު ލައިސަންސް ކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރ   އ ޖެންޓުން 
  ؛ޙައްލުކުރުން މައްސަލަތައް

 

   (ރ)

 ،އެކުލަވާލުމާއި މުޤައްރަރު ތަމްރ ނުކޯސްތަކުގެ ހިންގާ މެދުވެރިންނަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
  ؛ކަންތައްތައްކުރުން ކުރަންޖެހ  ގުޅ ގޮތުން ތަމްރ ނުތަކާ 

 

   (ބ)

 ތާޒާކުރުމާ އ ޖެންޓުން  މާއި ދިނު އ ޖެންޓުންނަށް  މަޢުލޫމާތު  ގުޅ  ކަސްޓަމްސްއާ 
 ؛ހިންގުން ރާވައި  ޕްރޮގްރާމްތައް ގުޅ ގޮތުން

 

   (ޅ)
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 އ ޖެންޓުންގެ  ،ރަނގަޅުކުރުމާއި ގުޅުން އޮންނަ  ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ އ ޖެންޓުންނާއި 
 ކަންތައްތައް  ކުރަންޖެހ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއާމެދު ޔަގ ންކަން އިތުބާރާއި
 ؛ކުރުން
 

   (ކ)

 ؛ަތއްޔާރުކުރުން އުސޫލުތައް ބެހ ގޮުތން  ބެލުމާ ފެންވަރު  ޚިދުމަތުގެ އ ޖެންޓުންގެ 
 

   (އ)

 މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރެވ   ބެހ ގޮތުން  މައްސަލަތަކާ އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ
  ؛ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު  މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން 

 

   (ވ)

 ފަރާތެއްގެ  ތިންވަނަ  ޝަކުވާއަކ  ނުވަތަ  މައްސަލައަކ  ށަހެޅ  ހު ފަރާތުން އ ޖެންޓުންގެ 
 ބާވަތަށް  މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ  ،ނުވާނަމަ ކަމަކަށް އެކުލެވ  މަޞްލަޙަތު
 ކޮމިޓ ގައި ގުޅ ގޮތުން  އެޝަކުވާއަކާ ނުވަތަ  ގުޅ ގޮތުން  މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު 

 އެމަޝްވަރާތަކުގައި ،ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،މަޝްވަރާކުރާއިރު
 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބައިވެރިކުރެވ ނެ

 

   (މ)

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ   ކޮމިޓ އަށް
 .އެންގުން  ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުަށހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 
 

   (ފ)

 ބާބު  ދެވަނަ 
 

 ކޮމިޓ  ގޮތެއްިނންމާ  ތަކެއްޗާމެދު ގެެނވ   ދަށަށް  ކޮންޓްރޯުލގެ  ގެ ކަސްޓަމްސް
 

 ގެނެވ  ދަށަށް  ބެލުމުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ  ،ނައްތާލަންޖެހ ަތކެއްޗާއި ކަސްޓަމްސްއިން
 ތަކެއްޗާ ނެގ   ދައުލަތަށް  ތަކެއްޗާއި ވިއްކާލެވ  ނ ލަމުގައި ތެރެއިން ތަކެތ ގެ 

 ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ" ،މަށްޓަކައިކުރު ކަންތައްަތއް ކުރަންޖެހ  ގުޅ ގޮތުން
 ކޮމިޝަނަރ ،ނަމުަގއި ގެ "ކޮމިޓ  ނިންމާ  ގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވ  ދަށަށް 

 .ވާނެއެވެ އެކުލަވާލަން ކޮމިޓ އެއް ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް
 

.438 (ހ)
  

 އެކުލަވާލުން  ކޮމިޓ 

 "ކޮމިޓ  ނިންމާ  ގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވ  ަދށަށް  ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ "
 މަސައްކަތާ މެންބަރުންނަކ   07 މި .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ 07 އެކުލެވިގެންވަނ  

ނޑައެޅ   ސެކްޝަންތަކުން ގުޅ   .ވާންވާނެއެވެ  މެންބަރުންނަށް  ކަ
 

   (ށ)

ނޑައަޅާނ  ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި  ޗެއަރޕާސަން  ކޮމެޓ ގެ  ކޮމިޝަނަރ ކަ
 ކޮމިޓ ގެ ބާްއވަންވާނ   ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމެޓ ގެ  .ސްއެވެކަސްޓަމް އޮފް ޖެނެރަލް

ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން   .މަތިންނެވެ  ގޮތެއްގެ ކަ

   (ނ)
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ނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން  ބަލަހައްޓާނ   ސެކްރެޓ ރިއެޓް ކޮމެޓ ގެ  .ަފރާތަކުންނެވެ  ކަ

 
   (ރ)

 .ތިރ ގައިމިވަނ އެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ  ކޮމެޓ ގެ
 

.439 (ހ)
  

 މަްސއޫލިއްަޔތު  ޗެއަރާޕސަްނގެ 

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓ ގެ
 

1.    

 .ބެެލހެއްޓުން  ކަންކަން އިދާރ  އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 

2.    

 ކުރިއަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 ދިއުން ގެން
 

3.    

 އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު މެންބަރުންގެ  ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމާ  ކޮމިޓ ން 
 އެފަދަ މެންބަުރން ނުވަތަ  މެންބަރު  ގުޅ  މައްސަލައަކާ  އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު މެންބަރުންގެ އެފަދަ ނުވަތަ  ބައިވެރިނުުކރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
 .ރ ވުން ބައްދަލުވުންތައް  ނެގޮތަކަށް ނުފޯރާ މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ޙާލަތެއް ނުވެވ  ހާޒިރު  ޕާސަނަށް ޗެއަރ ކޮމިޓ ގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓ ގެ
 ވައިސް  ކޮމިޓ ގެ  ބަލަހައްާޓނ   ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 .ޗެއަރޕާސަނެވެ 

 

   (ށ)

 ބެލެހެއްޓުމަށް  ސެކްރެޓ ރިއެޓް ކޮމެޓ ގެ  ކުރާނ  މަސައްކަތްތައް އިދާރ  ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން   .ފަރާތަކުންނެވެ  ކަ

 

.440 (ހ)
  

 މަަސއްކަތް  އިދާރ   ކޮމިޓ ގެ 

 ކޮމެޓ ގެ ބެލެހެްއޓުމަކ  ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓ ގެ
 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓ ރިއެޓްގެ

 

   (ށ)

 މެންބަރުން  (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން އްވ ނ ބ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން  .ހާޒިރުވެގެންނެވެ  މެންބަރުން  (ަފހެއް) 05 ،ކަ

 ރިޔާސަތުން  ،ތާރ ޚެއް  އެހެން ބާއްވާނެ  އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ  .ކަ

 

.441 (ހ)
  

 ކޯރަމް  ބަްއދަލުުވމުގެ 

 ބައްދަލުވުންތަަކށް  ކޮމިޓ ގެ  ،މެނުވ  މެދުވެރިވެގެން  އުޒުރެއް  އެކަށ ގެންވާ ރެވ ގަބޫލުކު
 ބައްދަލުވުމަކަށް  މެންބަރަކަށް  އަދި .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން  ކޮމިޓ ގެ

ނޑައެޅިފައިވާ  ބ އްވުމަށް  ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން  ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަ
 .އަންގަންވާނެއެވެ  ސެކްރެޓ ރިއެޓަށް ކޮމިޓ ގެ އެކަން ކުރިން ރު ގަޑިއި (ތިނެއް) 03
 

   (ށ)
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 ކޮމިޓ ގެ ގޮތެއްނިންމާ  ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވ  ދަށަށް  ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 .މިވަނ އެވެ  ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރ ގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

442.
  

 މަސްއޫިލއްޔަތު  ކޮމިޓ ގެ 

 ހަރުދަނާ  ކަންތައްތައް ތަކެއްޗާގުޅ  ގެނެވ   ދަށަށް  ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން  ،ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހ  ކުރުމަށްޓަކައި
 ؛ގެނައުން ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހ  

 

   (ހ)

 ހުށަހެޅ  ގުޅ ގޮތުން  ތަކެއްޗާ ގެނެވ  ދަށަށް  ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 .ދިރާސާކުރުން  ބަލައި ޝަކުވާތައް އިމައްސަލަތަކާ

 

   (ށ)

 ލިބ   ގުޅ ގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެނެވ  ދަށަށް  ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 ތަޙުޤ ޤުކުރަންޖެހ  ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި މައްސަލަތައް ޝަކުވާތަކާއިހުށަހެޅ  

 ކަމާބެހ   ގެކަސްޓަމްސް ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަ އެ ،އޮތްނަމަ މައްސަލައެއް
 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް

 

   (ނ)

 މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރެވ   ބެހ ގޮތުން  މައްސަލަތަކާ އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ
 .ނުފޯރުވުން  ނުފޫޒު  މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން 

 

   (ރ)

 އްސަލައަކ  މަ ހުށަހެޅ  ގުޅ ގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެނެވ  ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 ،ނުވާނަމަ ކަމަކަށް އެކުލެވ  މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ  ޝަކުވާއަކ   ނުވަތަ 
 ނުވަތަ  ގުޅ ގޮތުން މައްސަލައަކާ  އެ ބެލުމަށްފަހު  ބާވަަތށް  މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ 

 ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،މަޝްވަރާކުރާއިރު ކޮމިޓ ގައި ގުޅ ގޮތުން  އެޝަކުވާއަކާ
 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބައިވެރިކުރެވ ނެ ރާތަކުގައިއެމަޝްވަ

 

   (ބ)

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ   ކޮމިޓ އަށް
 .އެންގުން  ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުަށހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 
 
 
 

 
 

 

   (ޅ)

 ބާބު  ތިންވަނަ 
 

 ކޮމިޓ   ޓެރިފް 
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 މަސައްކަތް ގިންތިކުުރމުގެ މުދާ ،ގިންތިކުރުމަށާއި މުދާ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް 
 ޓެރިފް " އެހ ތެރިުވމަށްޓަކައި ލަފާދ  ކަންކަމުގައި ކުރަންޖެހ  ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި 

 ކޮމިޓ އެއް ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ނަމުގައި ގެ "ކޮމެޓ 
 .ވާނެއެވެ  އެކުލަވާލަން 

 

.443 (ހ)
  

 އެކުލަވާލުން  ކޮމިޓ 

 07 މި .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ  07 އެކުލެވިގެންަވނ  "ކޮމެޓ  ޓެރިފް"
ނޑައެޅ  ސެކްޝަންތަކުން  ގުޅ   މަސައްކަތާ މެންބަރުންނަކ    މެންބަރުްނނަށް  ކަ
 .ވާންވާނެއެވެ 

 

   (ށ)

ނޑައަޅާނ  ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި  ޗެއަރޕާސަން  ކޮމެޓ ގެ  ކޮމިޝަނަރ ކަ
 ކޮމިޓ ގެ ބާއްވަންވާނ   ބައްދަލުވުްނތައް ކޮމެޓ ގެ  .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ނެރަލްޖެ

ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން   .މަތިންނެވެ  ގޮތެއްގެ ކަ
 

   (ނ)

ނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން  ބަލަހައްޓާނ   ސެކްރެޓ ރިއެޓް ކޮމެޓ ގެ  .ަފރާތަކުންނެވެ  ކަ
 

   (ރ)

 .ގައިމިވަނ އެވެތިރ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ  ކޮމެޓ ގެ
 

.444 (ހ)
  

 މަްސއޫލިއްަޔތު  ޗެއަރާޕސަްނގެ 

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓ ގެ
 

1.    

 .ބެެލހެއްޓުން  ކަންކަން އިދާރ  އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 

2.    

 ކުރިއަށް މާއެކުހަރުދަނާކަ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 ؛ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު މެންބަރުންގެ  ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމާ  ކޮމިޓ ން 
 އެފަދަ މެންބަުރން ނުވަތަ  މެންބަރު  ގުޅ  މައްސަލައަކާ  އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު މެންބަރުންގެ އެފަދަ ނުވަތަ  ބައިވެރިނުުކރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
 .ރ ވުން ބައްދަލުވުންތައް  ނުފޯރާނެގޮތަކަށް  އްސަލައަކަށްމަ
 

4.    

 ޙާލަތެއް ނުވެވ  ހާޒިރު  ޗެއަރޕާސަނަށް ކޮމިޓ ގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓ ގެ
 ވައިސް  ކޮމިޓ ގެ  ބަލަހައްާޓނ   ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 .ޗެއަރޕާސަނެވެ 

   (ށ)

 ބެލެހެއްޓުމަށް  ސެކްރެޓ ރިއެޓް ކޮމެޓ ގެ  ކުރާނ  ސައްކަތްތައްމަ އިދާރ  ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން   .ފަރާތަކުންނެވެ  ކަ

.445 (ހ)
  

 މަަސއްކަތް  އިދާރ   ކޮމިޓ ގެ 
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 ކޮމެޓ ގެ ބެލެހެްއޓުމަކ  ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓ ގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓ ރިއެޓްގެ
 

   (ށ)

 މެންބަރުން  (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބ އްވ ނ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން  .ހާޒިރުވެގެންނެވެ  މެންބަރުން  (ަފހެއް) 05 ،ކަ

 ރިޔާސަތުން  ،ތާރ ޚެއް  އެހެން ބާއްވާނެ  އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ  .ކަ

 

.446 (ހ)
  

 ކޯރަމް  ގެ ބަްއދަލުުވމު

 ބައްދަލުވުންތަަކށް  ކޮމިޓ ގެ  ،މެނުވ  މެދުވެރިވެގެން  އުޒުރެއް  އެކަށ ގެންވާ ގަބޫލުކުރެވ 
 ބައްދަލުވުމަކަށް  މެންބަރަކަށް  އަދި .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން  ކޮމިޓ ގެ

ނޑައެޅިފައިވާ  ބ އްވުމަށް  ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން  ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަ
 .އަންގަންވާނެއެވެ  ސެކްރެޓ ރިއެޓަށް ކޮމިޓ ގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު  (ތިނެއް) 03
 

   (ށ)

 .މިވަނ އެވެ ތިރ ގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓ ގެ ޓެރިފް
 

447.
  

 މަސްއޫިލއްޔަތު  ކޮމިޓ ގެ  ޓެރިފް

 ކުރުމުގެގިންތި މުދާ ކުރެވ  އެކްސްޕޯޓް  ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރެވ   ރާއްޖެއަށް
 .ކުރުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހ  ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ހިންގާ  ރާވައި މަސައްކަތްތައް

 

   (ހ)

 ކުރަންޖެހ   ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް ގުޅ  ގިންތިކުރުމާ މުދާ
 ބަދަލުތައް  ގެންަނންޖެހ   އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން  ،ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް

 ؛އުންގެނަ
 

   (ށ)

 ކޮމޯޑިޓ   ހާމަނައިޒްޑް" މުދާ އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި  ގިންތިކުރެވިދާނެ  ދެގޮތަކަށް  މުދާ
 ގިންތި  ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ އާ "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން 

 31/79 ނަންބަރުާު ޤާނޫނު  ނެގުމުގައި  ޑިއުޓ  ތަކެތިން  މިފަދަ ކުރުމާއި
ނޑައަޅާފައިވާ ގައި (ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ ކްސްޕޯޓްއެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ)  މުދާ ގޮތަށް  ކަ

 .ގިންތިކުރުން 
 

   (ނ)

 ޝަކުވާތައް މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅ   ހިްތހަމަނުޖެހިގެން  ގުޅ ގޮތުން  ގިންތިކުރުމާ  މުދާ
 ؛ނިންުމން ގޮތެއް ދިރާސާކޮށް ބަލައި 
 

   (ރ)

 އޮޕ ނިއަންތަކާއި  ކ ޝަންކްލެސިފި ނެރ  ޖަމްޢިްއޔާއިން ކަސްޓަމްސް ދުނިޔ ގެ
 ވަރޝަން ގެ " ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް"

 ކުރަންޖެހ  ގުޅ ގޮތުން  ގެނައުމާ  ޢަމަލ ސިފަ އިޞްލާޙުތަކަށް ނެރެވ  ބަދަލުވެގެން 
 .ނިންމުން  ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ކަންތައްތަކާމެދު 

   (ބ)
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 ަހއްލުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަތައް ހުރި މެްނކްލ ޗަރގައިނޮ ޓެރިފް  ނ ޝަނަލް  ރާއްޖ ގެ
 .ނިންމުން  ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ކަންތައްތަކާމެދު  ކުރެވިދާނެ

 

   (ޅ)

 ދަށުން  އެގްރ މެންޓެއްގެ  ބައިލެޓްރަލް  ނުވަތަ ރ ޖަނަލް  ނުވަތަ އިންޓަރނ ޝަނަލް 
 ޓެރިފް ދެވ  ތަކެއްޗަށް ގެންދާ  ބ ރަށް ރާއްޖެއިން އަދި ގެންނަ  ރާއްޖެއަށް

 .ނިންމުން  ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތުން އާބެހ   ކޮންސެޝަން
 

   (ކ)

 އިޞްލާޙުތަކުގެ ގެނެވ  އެލިޔުންތަކަށް  މަޢުލޫމާތާއި  ލިޔުންތަކުގެ ގިންތިކުރުމާގުޅ  މުދާ
 އިޞްލާޙުތައް އެލިޔުންތަކާއި އަދި ލުމާއި ވެބްސައިޓަށް  ކަސްޓަމްސްގެ  މަޢުލޫމާތު 

 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބެހެއްޓުމުގެ  ސްޓަމްސްގައި ކަ ބަލާލެވ ނެޮގތަށް 
 

   (އ)

 މުދަލަކަށް  އެާބވަތުގެ ނުވަތަ މުދަލަކަށް  އެ ސަބަބުން  ބަދަލުވުމުގެ  ގިންތި  މުދަލުގެ
 މުދަލުގެ އެފަދަ  ހާލަތްތަކުގައި  އަންނަ  ބަދަލު  ރ ޓަށް ޑިއުޓ  ނަގަމުންދިޔަ ކުރިން
ނޑައެޅުން ގިންތި  ނޑައަޅާނ  ގިންތި  މިގޮތުން .ކަ  އޮފް ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ ކަ

 .މަތިންނެވެ  ލަފާގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 

   (ވ)

 ބަލައި  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ   ޝަކުވާތަކާއި ލިބ   ގުޅ ގޮތުން ގިންތިކުރުމާ  މުދާ
 މައްސަލަ އެ ،އޮތްނަމަ މައްސަލައެއް ތަޙުޤ ޤުކުރަންޖެހ   ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

 ؛ފޮނުުވން ސެކްޝަނަށް  ކަމާބެހ  ސްގެކަސްޓަމް ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްޓަކައި
 

   (މ)

 މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރެވ   ބެހ ގޮތުން  މައްސަލަތަކާ އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ
 .ނުފޯރުވުން  ނުފޫޒު  މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން 

 

   (ފ)

 ތިންވަނަ  ޝަކުވާއަކ  ނުވަތަ މައްސަލައަކ  ހުށަހެޅ  ގުޅ ގޮތުން  ގިންތިކުރުމާ މުދާ
 ބާވަތަށް  މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ކަމަކަށް އެކުލެވ  މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ
 ކޮމިޓ ގައި ގުޅ ގޮތުން  އެޝަކުވާއަކާ ނުވަތަ  ގުޅ ގޮތުން  މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު 

 މަޝްވަރާތަކުގައި އެ ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ، މަޝްވަރާކުރާއިރު
 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބައިވެރިކުރެވ ނެ

 

   (ދ)

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ   ކޮމިޓ އަށް
 .އެންގުން  ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުަށހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 
 
 
 
 
 

   (ތ)



232 
 

 

 ބާބު ހަތަރުަވނަ 
 
 ކޮމިޓ   ވެލުއ ަޝން 
 
 

 އަގު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި މްޕޯޓްކުރާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅުމުގެ   ނަމުގައި ގެ  "ކޮމިޓ  ވެލުއ ޝަން" ،ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ  ކަންތައް ކަ

 މިނިސްޓަރު ލަފަޔާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ  އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ، ކޮމިޓ އެއް
 .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

  

.448 (ހ)
  

 އެކުލަވާލުން  ޓ ކޮމި
 

  21ޢައްޔަންކުރެވ  ދާއިރާއިން 10 ތަފާތު  އެކުލެވިގެްނވަނ  ކޮމިޓ   ވެލުއ ޝަން 
 ތިރ ގައި  ގޮތް ކުރެވިފައިވާ  ޢައްޔަން މެންބަރުން  .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ 
 .މިވަނ އެވެ ބަޔާންކޮށްފައި 

 

   (ށ)

    ސާރވިސް  ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް  .4 12

    ޓްރެޜަރ  އެންޑް ފިނ ންސް އޮފް މިނިސްޓްރ  .9 01

         ޑިވޮލޮޕްމެންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރ  .3 01

    ކޮމިއުނިކ ޝަން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްޓްރ  .3 01

    އޮފ ސް ޖެނެރަލްގެ އެޓާރނ  .4 01

    އޮތޯރިޓ   މަނިޓަރ   މޯލްޑިވްސް  .3 01

    އޮތޯރިޓ  ރެވެނިއު އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  .3 01

    ޖަމްޢިއްޔާ ޤައުމ  ވިޔަފާރިވެރިންގެ ދިވެހި .3 01

    (މަޓ ) އިންޑަސްޓްރ   ޓުއަރިޒަމް އޮފް އެސޯސިއ ޝަން މޯލްޑިވްސް  .2 01

01 
 އިންޑަސްޓްރ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް  އެސޯސިއ ޝަން މޯލްޑިވްސް . 44
 (މަސ )

 

   

ނޑައަޅާނ  އަރޕާސަން ޗެ ވައިސް ޗެއަރޕާސަންއާއި  ކޮމެޓ ގެ  .މިނިސްޓަރެވެ ކަ
ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން  ކޮމިޓ ގެ ބާއްވަންވާނ   ބައްދަލުވުްނތައް  ކޮމެޓ ގެ  ގޮތެއްގެ ކަ

 .މަތިންނެވެ 
 

   (ނ)

ނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން  ބަލަހައްޓާނ   ސެކްރެޓ ރިއެޓް ކޮމެޓ ގެ  .ަފރާތަކުންނެވެ  ކަ
 

   (ރ)

 .މިވަނ އެވެ ތިރ ގައި އްމަސްއޫލިއްޔަތުތަ ޗެއަރޕާސަންގެ  ކޮމެޓ ގެ
 

.449 (ހ)
  

 މަްސއޫލިއްަޔތު  ޗެއަރާޕސަްނގެ 
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 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓ ގެ
 

1.    

 ؛ބެެލހެއްޓުން ކަންކަން އިދާރ  އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 

2.    

 ކުރިއަށް ރުދަނާކަމާއެކުހަ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 ؛ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު މެންބަރުންގެ  ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމާ  ކޮމިޓ ން 
 އެފަދަ މެންބަުރން ނުވަތަ  މެންބަރު  ގުޅ  މައްސަލައަކާ އެ ،މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ފޫޒުނު މެންބަރުންގެ އެފަދަ ނުވަތަ  ބައިވެރިނުުކރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
 .ރ ވުން ބައްދަލުވުންތައް  ނުފޯރާނެގޮތަކަށް  މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ޙާލަތެއް ނުވެވ  ހާޒިރު  ޕާސަނަށް ޗެއަރ ކޮމިޓ ގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓ ގެ
 ވައިސް  ކޮމިޓ ގެ  ބަލަހައްާޓނ   ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 .ޗެއަރޕާސަނެވެ 

 

   (ށ)

 ބެލެހެއްޓުމަށް  ސެކްރެޓ ރިއެޓް ކޮމެޓ ގެ  ކުރާނ  މަސައްކަތްތައް އިދާރ  ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން   .ފަރާތަކުންނެވެ  ކަ

 

.450 (ހ)
  

 މަަސއްކަތް  އިދާރ   ކޮމިޓ ގެ 

 ކޮމެޓ ގެ ބެެލހެއްޓުމަކ  ލިޔެ  ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުެމއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓ ގެ
 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓ ރިއެޓްގެ

 
 

   (ށ)

 މެންބަރުން  (ނުަވއެއް) 9 މަދުވެގެން ބ ްއވ ނ  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން  .ހާޒިރުވެގެންނެވެ  މެންބަރުން  (ުނވައެއް) 9 ،ކަ

 ރިޔާސަތުން  ،ތާރ ޚެއް  އެހެން ބާއްވާނެ  އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ  .ކަ

 

.451 (ހ)
  

 ކޯރަމް  ބަްއދަލުުވމުގެ 

 ބައްދަލުވުންތަަކށް  ކޮމިޓ ގެ  ،މެނުވ  މެދުވެރިވެގެން  އުޒުރެއް  އެކަށ ގެންވާ ގަބޫލުކުރެވ 
 ބައްދަލުވުމަކަށް  މެންބަރަކަށް  އަދި. ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން ކޮމިޓ ގެ

ނޑައެޅިފައިވާ  ބ އްވުމަށް  ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން  ލަސްވެގެން ގެވަގުތު ކަ
  .އަންގަންވާނެއެވެ ސެކްރެޓ ރިއެޓަށް ކޮމިޓ ގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު  (ތިނެއް) 03
 

   (ށ)

 .މިވަނ އެވެ ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރ ގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ވެލުއ ޝަންކޮމިޓ ގެ 
 

452.
  

 މަސްއޫިލއްޔަތު  ކޮމިޓ ގެ 

 އަގު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ އްޖެއިންދިވެހިރާ ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅުމުގެ   މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހ  ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް  ކަ

   (ހ)
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 ؛ގެނައުން ބަދަލުަތއް ގެންނަންޖެހ   އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން  ،ކުރުމާއި
 

 އޮން ންޓްއެގްރ މެ" (އޯ.ޓ  .ޑަބްލިޔޫ) އޯގަނައިޒ ޝަން ޓްރ ޑް ވާރލްޑް
 އޮން އެގްރ މެންޓް ޖެނެރަލް ދަ  އޮފް VII ލްއާޓިކަ އޮފް އިމްޕްލިމެންޓ ޝަން 

 ނިންމާ  ދަށުން  މިއެގްރ މެންޓުގެ  މަޢުލޫމާތާއި  ގެ "1994 ޓްރ ޑް އެންޑް ޓެރިފްސް
 ބަލާލެވ ނެގޮތަށް  މަޢުލޫާމތު އެ އަދި ލުމާއި  ވެްބސައިޓަށް ކަސްޓަމްސްގެ ނިންމުންތައް 

 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ހެއްޓުމުގެ ބެ ކަސްޓަމްސްގައި 
 

   (ށ)

 މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރެވ   ބެހ ގޮތުން  މައްސަލަތަކާ އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ
 .ނުފޯރުވުން  ނުފޫޒު  މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން 

 

   (ނ)

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް  ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅުމާ   މުދަލުގެ  ތެރެއިން ޝަކުވާތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅ  ގުޅ ގޮތުން  ކަ

 މައްސަލަތައް ގުޅ  މުދަލާ  ބޮޑު ޑޮލަރަށްވުރެ.އެސް.ޔޫ  40,000 އަގު ބ .އޯ.އެފް
  .ޖަވާބުދާރ ވުން މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި 
 

   (ރ)

ނޑައެޅުމާ  ގުއަ މުދަލުގެ  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ  ޝަކުވާތަކާއި ލިބ   ގުޅ ގޮތުން  ކަ
 މައްސަލަ އެ  ،ވާަނމަ މައްސަލައެއް ތަޙުޤ ޤުކުރަންޖެހ   ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި 

 ؛ފޮނުުވން ސެކްޝަނަށް  ކަމާބެހ  ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްޓަކައި
 

   (ބ)

 އަގު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅުމާ   ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ  ޝަކުވާއަކ  ނުވަތަ  ހުށަހެޅ ަމއްސަލައަކ  ގުޅ ގޮތުން  ކަ
 ބާވަތަށް  މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ  ،ނުވާނަމަ ކަމަކަށް އެކުލެވ  މަޞްލަޙަތު
 ކޮމިޓ ގައި ގުޅ ގޮތުން  އަކާއެޝަކުވާ ނުވަތަ  ގުޅ ގޮތުން  މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު 

 ބައިވެރިކުރެވ ނެ އެމަޝްވަރާތަކުގައި ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އެ ،މަޝްވަރާކުރާއިރު
 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު

 

   (ޅ)

 އަގު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅުމާ   ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް ތާޒާކުރުމުގެ އޮފިސަރުން ޓަމްސްކަސް ގުޅ ގޮތުން ކަ
 ؛ހިންގުން

 

   (ކ)

 އަގު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅުމާ   ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު  ވިޔަފާރިވެރިންނަށް  ގުޅ ގޮތުން  ކަ
 ؛ހިންގުން

 

   (އ)

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ   ކޮމިޓ އަށް
 .އެންގުން  ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުަށހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

   (ވ)
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 ބާބު  ފަސްަވނަ 
 

 ކޮމިޓ  ސަބް  ވެލުއ ަޝން 
 

 އަގު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ޖެއިންދިވެހިރާއް ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅުމުގެ   ކުރަންޖެހ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން ، ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައް ކަ
، ކޮމިޓ އެއް ނަމުގައި ގެ "ސަބްކޮމިޓ  ވެލުއ ޝަން " ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް 
 .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ

  

.453 (ހ)
  

 އެކުލަވާލުން  ކޮމިޓ 
 

 ،ތެރެއިން މެންަބރުންގެ ކޮމިޓ ގެ  ވެލުއ ޝަން ކޮމިޓ އަކ   ސަބް  ވެލުއ ޝަން 
 ތެރެއިން ދާއިރާތަކުގެ އެހެން ހިމެނ   ކޮމިޓ ގައި ،މެންބަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

  .ކޮމިޓ އެކެވެ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ހިމެނ ގޮތަށް  މެންަބރުން ދާއިރާއަކުން  5މަދުވެގެން
 

   (ށ)

ނޑައަޅާނ  ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި  ޗެއަރޕާސަން  ކޮމެޓ ގެ  ކޮމިޝަނަރ ކަ
 .ކަސްޓަމްސްއެވެ  އޮފް ޖެނެރަލް

 

   (ނ)

ނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން  ބަލަހައްޓާނ   ސެކްރެޓ ރިއެޓް ކޮމެޓ ގެ  .ަފރާތަކުންނެވެ  ކަ
 

   (ރ)

 .ތިރ ގައިމިވަނ އެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ  ކޮމެޓ ގެ
 

.454 (ހ)
  

 މަްސއޫލިއްަޔތު  ޗެއަރާޕސަްނގެ 

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓ ގެ
 

1.    

 .ބެެލހެއްޓުން  ކަންކަން އިދާރ  އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 

2.    

 ކުރިއަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 ؛ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު މެންބަރުންގެ  ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމާ  ކޮމިޓ ން 
 އެފަދަ މެންބަުރން ނުވަތަ  މެންބަރު  ގުޅ  މައްސަލައަކާ  އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު މެންބަރުންގެ އެފަދަ ނުވަތަ  ބައިވެރިނުުކރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
 .ރ ވުން ބައްދަލުވުންތައް  ފޯރާނެގޮތަކަށް ނު މައްސަލައަކަށް

 

4.    
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 ޙާލަތެއް ނުވެވ  ހާޒިރު  ޗެއަރޕާސަނަށް ކޮމިޓ ގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓ ގެ
 ވައިސް  ކޮމިޓ ގެ  ބަލަހައްާޓނ   ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ  މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
 .ޗެއަރޕާސަނެވެ 

 

   (ށ)

 ބެލެހެއްޓުމަށް  ސެކްރެޓ ރިއެޓް ކޮމެޓ ގެ ،ރާނ ކު މަސައްކަތްތައް އިދާރ  ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން   .ފަރާތަކުންނެވެ  ކަ

 

.455 (ހ)
  

 މަަސއްކަތް  އިދާރ   ކޮމިޓ ގެ 

 ކޮމިޓ ގެ ވެލުއ ޝަން  ހަފްތާއަކު ކޮންމެ ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް މަސައްކަތްތަކުގެ ކޮމިޓ ގެ
 ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ  ލުވުމެއްގެ ބައްދަ ހުރިހާ ކޮމިޓ ގެ ،ހުށަހެޅުމާއި ޗެއަރޕާސަނަށް 
 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓ ރިއެޓްގެ ކޮމެޓ ގެ ބެލެހެއްޓުމަކ  

 

   (ށ)

  މެންބަރުން  (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން  ބ އްވ ނ  ބައްދަލުވުމެއް  ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން  .ހާޒިރުވެގެންނެވެ  މެންބަރުން  (ަފހެއް) 05 ،ކަ

 ރިޔާސަތުން ،ތާރ ޚެއް އެހެން  ބާއްވާނެ އެބައްދަުލވުން، ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ   .ކަ

  

.456 (ހ)
  

 ކޯރަމް  ބަްއދަލުުވމުގެ 

 ބައްދަލުވުންތަަކށް  ކޮމިޓ ގެ  ،މެނުވ  މެދުވެރިވެގެން  އުޒުރެއް  އެކަށ ގެންވާ ގަބޫލުކުރެވ 
 ބައްދަލުވުމަކަށް  މެންބަރަކަށް  އަދި. ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން  ކޮމިޓ ގެ

ނޑައެޅިފައިވާ  ބ އްވުމަށް  ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން  ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަ
  .އަންގަންވާނެއެވެ ސެކްރެޓ ރިއެޓަށް ކޮމިޓ ގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު  (ތިނެއް) 03
 

   (ށ)

 .މިވަނ އެވެ ބަޔާންކޮްށފައި ތިރ ގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓ ގެ  ސަބް  ވެލުއ ޝަން 
 

457.
  

 މަސްއޫިލއްޔަތު  ކޮމިޓ ގެ 

 އަގު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅުމުގެ   ކުރަންޖެހ   ދުވަހަށް  ދުވަހުން ގޮތުން ކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް  ކަ
 ބަދަލުތައް  ގެންަނންޖެހ   އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން  ،ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް

 ؛ހުށަހެޅުން ކޮމިޓ އަށް ވެލުއ ޝަން  ފާހަގަކޮށް 
 

   (ހ)

 މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރެވ   ބެހ ގޮތުން  މައްސަލަތަކާ އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ
  ؛ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު  މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން 

 

   (ށ)

 އަގު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި ޕޯޓްކުރާއިމް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅުމާ   މުދަލުގެ ތެރެއިން ޝަކުވާތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅ   ގުޅ ގޮތުން ކަ

 ގުޅ  މުދަލާ  ކުޑަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ  ޑޮލަރު .އެސް.ޔޫ  40,000 އަގު ބ .އޯ.އެފް
   ؛ޖަވާބުދާރ ވުން މައްސަލަތަކަށް  އެފަދަ  ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި މައްސަލަތައް

 

   (ނ)

ނޑައެޅުމާ  އަގު މުދަލުގެ    (ރ) މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ  ޝަކުވާތަކާއި ލިބ   ގުޅ ގޮތުން  ކަ
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 ވެލުއ ޝަން  ،ވާނަމަ މައްސަލައެއް  ތަޙުޤ ޤުކުރަންޖެހ   ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި 
 ކަމާބެހ  ކަސްޓަމްސްގެ އި ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްޓަކަ މައްސަލަ އެ ،ލަފަޔާއެކު ކޮމިޓ ގެ

 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް
 

 އަގު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅުމާ   ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ  ޝަކުވާއަކ  ނުވަތަ  ހުށަހެޅ ަމއްސަލައަކ  ގުޅ ގޮތުން  ކަ
 ބާވަތަށް  މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ  ،ނަމަނުވާ ކަމަކަށް އެކުލެވ  މަޞްލަޙަތު
 ކޮމިޓ ގައި ގުޅ ގޮތުން  އެޝަކުވާއަކާ ނުވަތަ  ގުޅ ގޮތުން  މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު 

 ބައިވެރިކުރެވ ނެ އެމަޝްވަރާތަކުގައި ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ  އެ ،މަޝްވަރާކުރާއިރު
 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު

 

   (ބ)

 އަގު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި ޕޯޓްކުރާއިމް ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ނޑައެޅުމާ   ؛ޙައްލުކުރުން މައްސަލަތައް އިދާރ  ދިމާވާ ގުޅ ގޮތުން ކަ

 

   (ޅ)

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ( ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ   ކޮމިޓ އަށް
 .އެންގުން  ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުަށހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 
 

   (ކ)

 ބާބު  ހަވަނަ 
 
 ކޮމިޓ  ޕްރޮސެކިއުޝަން 
 

 އެޅުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް، މައްސަލަތަކުގައި
 އޮފް ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ، ކޮމިޓ އެއް ނަމުގައި ގެ "ކޮމިޓ  ޕްރޮސެކިއުޝަން "

 .ވާނެއެވެ އުފައްދަން ކަސްޓަމްސް 
 

.458 (ހ)
  

 އެކުލަވާލުން  ކޮމިޓ 
 

( ހަތެއް ) 07 އެކުލެވިގެންވާނ  ކޮމިޓ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ހ) މާއްދާގެ މި
  .ވެމައްޗަށެ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ 

 

   (ށ)

ނޑައަޅާނ  ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި  ޗެއަރޕާސަން  ކޮމެޓ ގެ  ކޮމިޝަނަރ ކަ
 .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ޖެނެރަލް

   (ނ)

  .ތިރ ގައިމިވަނ އެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ  މެޓ ގެކޮ
 

.459 (ހ)
  

 މަްސއޫލިއްަޔތު  ޗެއަރާޕސަްނގެ 

 ؛ބެލެހެއްޓުންމަސައްކަތްތައް ހިންގައި  ޓ ގެކޮމެ
 

4.    
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 ؛ގެންދިއުން ކުރިއަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު މަސައްކަތްތައް ޓ ގެކޮމެ
 

9.    

 އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު މެންބަރުންގެ  ތެރެއިން ގެ ނިންމުންތަކު ނިންމާ  ކޮމިޓ ން 
ގޮތުން ބާއްވާ ކޮމެޓ ގެ ގުޅ  މައްސަލައަކާ އެ ،މައްސަލަތަކުގައި

 އެފަދަ  އަދި ބައިވެރިނުކުރުން  އެފަދަ މެމްބަރުން  ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ކަންކަްނ  ނުފޯރާނެގޮތަކަށް  މައްސަލައަކަށް އެ ނުފޫޒު މެންބަރުންގެ 
 .ހަމަޖެއްސުން

 

3.    

ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އ ނާއަށް އަދާނުކުރެވ  ހާލަތެްއ ޗެއަރޕާސަން ކޮމިޓ ގެ
 ވައިސް  ކޮމިޓ ގެ  ނ  ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާޗެއަރޕާސަން ، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ވެ އެޗެއަރޕާސަން
 

   (ށ)

ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓ ގެ ކުރާނ  މަސައްކަތްތައް އިދާރ   ކޮމިޓ ގެ  ކަ
 .ވެ ފަރާތަކުންނެ

 

 460.
  

 މަަސއްކަތް  އިދާރ   ކޮމިޓ ގެ 

އިން ގޮތެއް ނިންމަންވާނ ، ކޮމިޓ އަންނަނިވި މައްސަލަތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން 
މެންބަރުންެގ ( ފަެހއް) 4ކޮމެޓ ގެ މެންބަރުންެގ ތެެރއިން މަދުވެގެން 

 . ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ
 

.461 (ހ)
  

ންތަާކއި ަބއްދަުލވުކޮމެޓ ގެ 
 ނިންމުންަތއް 

މެންބަުރންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކާއި ( ތިނެއް) 3ކޮމެޓ ގެ 
ކަސްޓަމްސްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ ޖޫރިަމނާއާގުޅިގެން ހުށަހެޅ  
ނޑައެޅުމުގެ  ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ގޮތެއް ކަ

 .މައްސަލަތައް
 

4.    

ފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާގެ އިނާމު ލިެބްނޖެހ  ފަރާތް މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށް
ނޑައަޅަން ދަތިވާ މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާގެ އިނާމު ލިބެންޖެހ  ފަރާތް  ކަ

ނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަތައް  .ކަ
 

9.    

އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޕ ލް ކޮމިޓ  އިން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 
ގައި، ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމިޓ އިން މަޝްވަރާ ދ ނެގޮތެްއ އަޅަންޖެހ  މައްސަލަތަކު

މެންބަުރންގެ ( ފަހެއް) 4ނިންމަންވާނ  ކޮެމޓ ގެ މެމްބަުރންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 
 .  ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ

 

   (ށ)

ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤ ޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަޅާެނ 
ނ ޑައެޅުމުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނ ، ކޮމެޓ ގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިްނ ފިޔަވަޅު ކަ
 .  މެްނބަުރންގެ ހިމެނ  ބައްދަލުވުމަކުްނނެވެ( ތިނެއް) 3މަދުވެގެން 

 

   (ނ)
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ގައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓ ެގ ބައްދަލުވުންތަކުގަިއ ( ނ)ައދި ( ށ)އާއި ( ހ)މި މާއްދާގެ 
މިޓ ައށް ހާިޒރުވާ މެންބަރުންެގ ނިންމާ ނިންުމންތައް ނިްނމަންވާނ ، ކޮ

މިގޮތުްނ ނިންމާ މައްސަލަތައް ފަިއލުކޮްށ ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓ ނެ . އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ
 .ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަްނވާނެއެވެ

 

   (ރ)

 .މިވަނ އެވެ ބަޔާންކޮށްަފއި ތިރ ގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓ ގެ ޕްރޮސެކިއުޝަން 
 

462.
  

 މަސްއޫިލއްޔަތު  ގެ ކޮމިޓ 

 އަޅާނެ އެއްގޮތަށް  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  މައްސަލަތަކުގައި ތަޙުޤ ޤުކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއިން
ނޑައެޅުން ފިޔަވަޅު  ؛ކަ

   (ހ)

 ފިޔަވަޅު  މެދު ފަރާތަކާ އެއްވެސް  ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ބަލާ  ކޮމިޓ އިން  އެޕ ލް
  ؛ދިނުން ޝްވަރާމަ ކޮމިޓ އަށް އެ ،މައްސަލަތަކުގައި ޖެހ  އަޅަން
 

   (ށ)

 މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރެވ   ބެހ ގޮތުން  މައްސަލަތަކާ އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ
  .ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު  މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން 

 

   (ނ)

ކާއި ޝަކުވާތަ ނިންމާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅ  ކޮމިޓ އިންޕްރޮސެކިއުޝަން 
ގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅ  ކަސްޓަމްސް

ނޑައެޅުން ގޮތެއް ރުމަށްފަހުދިރާސާކު ބަލައި ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް  .ކަ
 

   (ރ)

މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަށް ފައިސާގެ އިނާުމ ލިބެންޖެހ  ފަާރތް 
ނޑައަޅަން ދަތިވާ މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާ ގެ އިނާމު ލިބެންޖެހ  ފަރާްތ ކަ

ނޑައެޅުން  .ކަ

   (ބ)

 
 
 ބާބު  ހަތްވަނަ 

 
 ކޮމިޓ   އެޕ ލް

 
 ނުވަތަ ކުރި  ކަސްޓަމްސްއިން ،މުޢާމަލާތެއްގައި ކުރި  މ ހަކާމެދު ކަސްޓަމްސްއިން

 ހުށަހަޅާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  ފަރާތް  މުޢާމަލާތްކުރެވުނު  އެ ކަމަކާމެދު  ދޫކޮށްލި  ނުކޮށް 
 ކޮމިޝަނަރ، ކޮމިޓ އެއް ނަމުގައި ގެ "ކޮމިޓ  އެޕ ލް" ލުމަށްޓަކައި ބެ މައްސަލަތައް

 .ވާނެއެވެ އެކުލަވާލަން  މިނިސްޓަރު ލަަފޔާއެކު  ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް
 

.463 (ހ)
  

 އެކުލަވާލުން  ކޮމިޓ 
 

 ކަސްޓަމްސްގެ އެކުލެވިގެންާވނ  ކޮމިޓ  ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
  .މައްޗަށެވެ މެންބަުރންގެ 07 މަޤާމުގެ މަތ  ފެިށގެން ރިންޓެންޑުންސްޕް ސ ނިއަރ

   (ށ)
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ނޑައަޅާނ  ޗެއަރޕާސަން  ވައިސް އާއި ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓ ގެ  .މިނިސްޓަރެވެ ކަ
ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން  ކޮމިޓ ގެ ބާއްވަންވާނ   ބައްދަލުވުްނތައް  ކޮމެޓ ގެ  ގޮތެއްގެ ކަ

  .މަތިންނެވެ
 

   (ނ)

ނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން  ބަލަހައްޓާނ   ރެޓ ރިއެޓްސެކް ކޮމެޓ ގެ  .ަފރާތަކުންނެވެ  ކަ
 

   (ރ)

 .މިވަނ އެވެ ތިރ ގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ  ކޮމެޓ ގެ
 

.464 (ހ)
  

 މަްސއޫލިއްަޔތު  ޗެއަރާޕސަްނގެ 

    .1 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ  ކޮމިޓ ގެ

 .ބެެލހެއްޓުން  ކަންކަން އިދާރ  އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 

2.    

 ކުރިއަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓ ގެ
 ގެންދިއުން 

 

3.    

 އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު މެންބަރުންގެ  ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ  ނިންމާ  ކޮމިޓ ން 
 އެފަދަ މެންބަުރން ނުވަތަ  މެންބަރު  ގުޅ  މައްސަލައަކާ  އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު މެންބަރުންގެ އެފަދަ ނުވަތަ  ބައިވެރިނުުކރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
 .ރ ވުން ބައްދަލުވުންތައް  ނުފޯރާނެގޮތަކަށް  މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ޙާލަތެއް ނުވެވ  ހާޒިރު  ޕާސަނަށް ޗެއަރ ކޮމިޓ ގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓ ގެ
 ވައިސް  ކޮމިޓ ގެ  ބަލަހައްާޓނ   ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ  ވެރިވެއްޖެނަމަމެދު

 .ޗެއަރޕާސަނެވެ 
 

   (ށ)

 ބެލެހެއްޓުަމށް  ސެކްރެޓ އެޓް ކޮމެޓ ގެ ކުރާނ  މަސައްކަތްތައް އިދާރ  ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާ  ޗެއަރޕާސަން   .ފަރާތަކުންނެވެ  ކަ

 

.465 (ހ)
  

 މަަސއްކަތް  އިދާރ   ކޮމިޓ ގެ 

 ކޮމެޓ ގެ ބެލެހެްއޓުމަކ  ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ޓ ގެކޮމި
 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓ ރިއެޓްގެ

 

   (ށ)

 މެންބަރުން  (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބ އްވ ނ  ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓ ގެ
ނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން  .ހާޒިރުވެގެންނެވެ  މެންބަރުން  (ަފހެއް) 05 ،ކަ

 ރިޔާސަތުން  ،ތާރ ޚެއް  އެހެން ބާއްވާނެ  އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ޒިރުހާ
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ  .ކަ

 

.466 (ހ)
  

 ކޯރަމް  ބަްއދަލުުވމުގެ 

   (ށ) ބައްދަލުވުންތަަކށް  ކޮމިޓ ގެ  ،މެނުވ  މެދުވެރިވެގެން  އުޒުރެއް  އެކަށ ގެންވާ ގަބޫލުކުރެވ 
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 ބައްދަލުވުމަކަށް  މެންބަރަކަށް  ދިއަ .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން  ކޮމިޓ ގެ
ނޑައެޅިފައިވާ  ބ އްވުމަށް  ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން  ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަ

 .އަންގަންވާނެއެވެ  ސެކްރެޓ ރިއެޓަށް ކޮމިޓ ގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު  (ތިނެއް) 03
 

 .މިވަނ އެވެ ފައިބަޔާންކޮށް ތިރ ގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓ ގެ އެޕ ލް
 

467.
  

 މަސްއޫިލއްޔަތު  ކޮމިޓ ގެ 

 ނުވަތަ ކުރި  ކަސްޓަމްސްއިން ،މުޢާމަލާތެއްގައި ކުރި  މ ހަކާމެދު ކަސްޓަމްސްއިން
 ހުށަހަޅާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން  ފަރާތް  މުޢާމަލާތްކުރެވުނު  އެ ކަމަކާމެދު  ދޫކޮށްލި  ނުކޮށް 

 30 ފެށިގެން  ދުވަހުން ހިނގި އެކަމެއް ،ބެލ ނ  މިގޮތުން  ؛ބެލުން މައްސަލަތައް
 .މައްސަލަތަކެވެ ހުަށހަޅާ ތެރ ގައި ދުވަހުގެ ( ތިރ ސް)

 

   (ހ)

 މަޝްވަރާތަކުގައި ކުރެވ   ބެހ ގޮތުން  މައްސަލަތަކާ އޮންނަ  މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ
 .ނުފޯރުވުން  ނުފޫޒު  މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން 

 

   (ށ)

 ތަޙުޤ ޤުކުރަންޖެހ  ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި ސަލަތައްމައް ހުށަހެޅ  ކޮމިޓ އަށް
 ކަމާބެހ  ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލަ އެ ،ވާނަމަ މައްސަލައެއް
 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް

 

   (ނ)

 އަޅަން ފިޔަވަޅެއް  ފަރާތަކާމެދު އެއްވެސް ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅ   ކޮމިޓ އަށް
 ކޮމިޓ ގެ  ޕްރޮސެކިއުޝަން ކުރިން އެޅުމުގެ  އެފިޔަވަޅެއް ،ލަތެއްގައިޙާ ފެނިއްޖެ
 ؛ހޯދުން މަޝްވަރާ

 

   (ރ)

 އެއްޗަކަށް އެ ސަބަުބން ހަލާކުކޮށްލުމުގެ  އެއްޗެއް  ތެރ ގައި ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި 
ނޑައެޅުން މިންވަރު ދ ނެ  ކަސްޓަމްސްއިން  ގޮތުަގއި ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ ލިބުނު   ؛ކަ
 

   (ބ)

 އެ ނުވަތަ  ފަރާތް ހުށަހެޅި  މައްސަލަ ބެލުމުގައި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ  މިޓ އަށްކޮ
 ވާހަކަ ދިފާޢުގައި އެފަރާތުގެ ،ހާޒިރުވެ އެތަނަށް  ފަރާތަކުން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުން 
 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ދެއްކ ނެ

 

   (ޅ)

 ދުވަހުގެތެރ ގައި (ސްފަސްދޮޅަ) 60 ގިނަވެގެން  މައްސަލަތައް ހުށަހެޅ   ކޮމިޓ އަށް
 އެ ލިޔުމަކުން ،ގޮތް ނިންމި ބަލާ މައްސަލަ އެ އަދި .ނިންމަންވާނެއެވެ  ބަލާ 

 .ދ ންވާނެއެވެ  ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި މައްސަލަ
 

.468 (ހ)
  

 ނިންމުން  މަްއސަލަ

 ފަރާތުން  ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ގޮތާމެދު  ނިންމާ މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅ   ކޮމިޓ އަށް
 މަސްދުވަހުގެ (ަހއެއް) 6 ފެށިގެން  ދުވަހުން ނިންމާ  މައްސަލަ އެ ،ހ ނަމަހިތްހަމަނުޖެ

  .ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަށް އެ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ  ޝަރ ޢަަތށް މައްސަލަ  އެ ތެރ ގައި
 

   (ށ)
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 ބައި  ސޯޅަވަނަ 
 

 ރަޖިސްޓަރ ކުުރން  ކަސްޓަމްސްގައި 
 

 ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި ށް ކުރުމަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 ޚާއްޞަ  ފަރާތްތަކަށް  ކުރެވ  ރަޖިސްޓަރ   ކަސްޓަމްސްގައި މިގޮތުން  .ކުރަންވާނެއެވެ

 .ދެްނވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން  ނަންބަރެއް 
 

.469 (ހ)
  

 ރަިޖސްޓަރ ކުަރންޖެހ  
 ކަންތައްަތއް 

 ؛ހިންގުމަށް  ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް
 

1.    

 ؛ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ގެ މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ
 

2.    

 ؛ކުރުމަށް އ ޖެންޓްކަން  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 

3.    

 ؛ދިނުމަށް ޚިދުމަތް އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 

4.    

 ؛އިމްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއަށް
 

5.    

 ؛އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއިން
 

6.    

 .ހިންގުމަށް ފިހާރަ ހިލ  ޑިއުޓ 
 

7.    

 ކުރުމަށް ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ހުށަހަޅަންޖެހ  ގުޅ ގޮތުން  އެކަމަކާ ރަޖިސްޓަރ ވާއިރު  ފަހަރު ފުރަތަމަ  ކަސްޓަމްސްގައި 

 .ހުށަހަޅަންާވނެއެވެ ލިޔުމެއް ހުރިހާ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މިގަވާއިދުގައި ކަމަށް
 

   (ށ)

 ކުރުމަށް ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އެމާއްދާގައި ،ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި 

 އެކަމަކަށް ،ރަޖިސްޓަރ ވާއިރު ކަސްޓަމްސްގައި  ކުރުމަށްޓަކައި ކަމެއް އެހެން  އިތުރު
 ބ ނުންވާ  އިތުރަށް  އެކަމަކަށް ،ހުށަހަޅަންޖެހ ނ  ނިހަމައެކަ އިތުރުން  ފޯމުގެ އެދ 

 .ލިޔުންތަކެވެ
 

   (ނ)
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 ބާބު  އެްއވަނަ 
 

 ަރޖިސްޓަރ ކުރުން  ވެައރހައުސް  ބޮންެޑޑް 
 
 

 ކުންފުންޏަކ   އެ، ކުރެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި  ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް
 . ކަމުގައިވާނަމައެވެ ޏެއްކުންފުން ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓަރ  ރާއްޖ ގައި

 

 ހިންގާ  ބޮންޑްްޑެވއަރަހއުސް  .470
 ޝަރުޠުތައް  ފަރާތްތަކުގެ 
  

 ހިންގާ ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ،ކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި  ފަރާތުން 

 

 ވެައރަހއުސް  ޑެޑް ބޮން .471 (ހ)
 އެދި  ރަިޖސްޓަރ ކުުރމަށް 

   ހުށަހެޅުން 

 ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 26 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 ؛ފޯމު އެދ  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ 

 

1.    

 ހުރި އެތަން  ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ހަދާފައިވާ  ގޮތުގައި  ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 ؛ކުރެހުން ގ ނެއެނ ބޮޑުމިން  ބިމުގެ
 

2.    

 ރަޖިސްޓަރ ގެ ކުންފުނ ގެ  ،ރަޖިސްޓަރ ކުރާނަމަ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ
 އަނބުރާ  ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން އަސްލު ރަޖިސްޓަރ ގެ)؛ އަސްލު

 (.ދ ންވާނެއެވެ 
 

3.    

 ވަނަ 250 ގަވާއިދުގެ މި ،ކޮށްދެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް
 .ތަންަތނެވެ  ފެތ  މިންަގނޑަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 

   (ށ)

 މި  ތަނުގައި ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް
 ،ފުރިހަމަވާނަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ  250 ގަވާއިދުގެ

 އެ  ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް
 ތެރ ގައި މ ގެ .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ލައިސަންސް ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި  ފަރާތެއް

 ފަރާތަކ   އެ  އަދި .ނުހިމެނ ނެއެވެ ލަސްވުން  ލަސްވާ ސަބަބުން  ނުދެއްކުމުގެ ފ 
 ،ކަމުގައިވަނ ނަމަ ފަރާތެއް ނުވާފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި

 ދުވަހުގެތެރ ގައި (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން  ދުވަހުން  ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް
 .އަންގަންވާނެއެވެ  އެކަން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ 

 

  ރަިޖސްޓަރ ދޫުކރުން  .472 (ހ)

   (ށ)  ޝަރުޠު  ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް
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 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި ދޫކުރެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ  ފަރާތްތަކަށް  ފުރިހަމަވާ
 ދައްކަންޖެހ  ނިޔަލަށް މަހުގެ ހިނގާ ފެށިގެން  ދުވަހުން  ރަޖިސްޓަރ ކުރި  ގޮތުގެމަތިން 

 .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފ 
 

 ރަޖިސްޓަރ  ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ދޫކުރަންވާނ  ޖިސްޓަރ ރަ ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް
 އެކުންފުނ ގެ ،ކޮށްެދވ ނަމަ ރަޖިސްޓަރ  ނަމުގައި  ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ މ ހާގެ ކޮށްދެވ 

 ކާޑު އަންގައިދ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ
 އެ ހިމެނ ނަމަ  ބިދ ސ އަކު ންގެތެރ ގައިޑައިރެކްޓަރު ކުންފުނ ގެ  އަދި .ގެނައުމުންނެވެ

 ކާޑު  ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ  އަސްލު  ޕާމިޓުގެ ވާރކް ހަމަނުވާ  މުއްދަތު ،މ ހެއްގެ
 .ގެނައުމުންނެވެ 

 

   (ނ)

 ބެހެއްޓ ނެ  ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް އާއެކު ރަޖިސްޓަރ  ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް
 އެޓ ޗްކޮށް ރަޖިސްޓަރ ގައި އްލިޔުމެ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން  ތަފުސ ލު މުދަލުގެ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

   (ރ)

 
 ބާބު  ދެވަނަ 

 
 ރަޖިސްޓަރ ކުުރން  މެދުވެރިން  ކަސްޓަމްސްގެ 

 
 ތިރ ގައި ކުރެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި  ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 .ކެވެ ކުންފުނިތަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

 މެދުެވރިްނގެ  ކަސްޓަމްްސގެ  .473
  ޝަރުޠުތައް 

 ؛ކަމުގައިވުން ކުންފުންޏެއް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރ  ރާއްޖ ގައި
 

   (ހ)

 ލިބިފައިވާ  ސެޓްފިކެޓް ފާސްވެ ކޯހުން ތަމްރ ނު  ިހންގާ މެދުވެރިންނަށް  ކަސްޓަމްސްގެ
 ؛ހުރުން މުވައްޒަފަކު

 

   (ށ)

 ކުންފުނ ގެ  ނުވަތަ  ޑައިރެކްޓަރުންގެތެރ ގައި ކުްނފުނ ގެ  ނުވަތަ ނަމުގައި ކުންފުނ ގެ 
  ؛ނެތުން މ ހަކު ކުރާ  ވިޔަފާރި އެކްސްޕޯޓުގެ  އިމްޕޯޓް ތެރ ގައި މުވައްޒަފުންގެ

 

   (ނ)

 ތެރ ގައި  މުވައްޒަފުންގެ ކުންފުނ ގެ  ނުވަތަ ެތރ ގައި ޑައިރެކްޓަރުންގެ  ކުންފުނ ގެ 
 މުވައްޒަފެއް ފަރާތުގެ ހިންގާ ނދަރުތައް ބަ އޮންނަ ސަރަޙައްދުތައް   ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ނެތުން މުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ 
  

   (ރ)
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 ،ހުރުމާއި ޤާއިމުކުރެވިފައި ވަސ ލަތްތައް  ދެވ ނެ ޚިދުމަތް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 .ބެހެއްޓިފައިހުރުން  ނަންބޯޑް  ތަނުގެ  ފެންނާނެހެން  ޢާންމުކޮށް 

 

   (ބ)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ފަރާތްތަކުން އެދ  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް ވެރިންގެމެދު ކަސްޓަމްސްގެ
  .ހުށަަހޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

 މެދުެވރިްނގެ  ކަސްޓަމްްސގެ  .474
 ހުށަހެުޅން  ލައިސަްނސްއަްށެއދި 

 

 ގެމެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 27 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ  މި
 ؛އެދ ފޯމު ލައިސަންސަށް

 

   (ހ)

 ކަސްޓަމްސްއިން  އަސްލު ރަޖިސްޓަރ ގެ )؛ އަސްލު ރަޖިސްޓަރ ގެ ކުންފުނ ގެ 
 (.ދ ންާވނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 

   (ށ)

 ގަވާއިދުގެ މި ފަރާތަކ  އެދ  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ   ގޮުތގައި މެދުވެރިންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
، ފަރާތެއްނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ންކޮށްފައިވާ ބަޔާ މާއްދާގައި ވަނަ  473

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 7 ފެށިގެން  ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް
 މ ގެ .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ލައިސަންސް  ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި  އެފަރާތެއް
 ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ އަށްކަސްޓަމްސް ފ  އަހަރ  ފ އާއި ރަޖިސްޓްރ ޝަން ތެރ ގައި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި އެފަރާތަކ  އަދި .ނުހިމެނ ނެެއވެ ލަސްވުން ލަސްވާ

 ހުށަހަޅާ  އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ،ވަނ ނަމަ ފަރާތެއްކަމުގައި ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް 
 ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  ދުވަހުގެތެރ ގައި (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން 
 .އަންގަންވާނެއެވެ  އެކަން
 

   ދޫކުުރން  ލައިސަްނސް  .475 (ހ)

 ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ އެދި ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް މެދުވެރިންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ
 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ދޫކުރެވ ނ  ލައިސަންސް ފަރާތްތަކަށް  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު

 ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރ ފ  ފ އާއި ރަޖިސްޓްރ ޝަން  ވާ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި
 .ދެއްކުމުންނެވެ 

 

   (ށ)

 މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ،ދޫކުރަންވާނ  ލައިސަންސް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނ ގެ ކޮށްދެވ   ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި

 ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނ ގެ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު އަންގައިދ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
 ޕާމިޓުގެ ވާރކް ހަމަުނވާ މުއްދަތު ،މ ހެއްގެ އެ ހިމެނ ނަމަ  ބިދ ސ އަކު ތެރ ގައި
 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު

 

   (ނ)

 ބާބު  ތިންވަނަ 
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 ރަޖިސްަޓރ ކުރުން  އ ޖެންުޓން އުޅަނުދފަހަުރގެ 
 

 ތިރ ގައި ކުރެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި  ގޮތުގައި އ ޖެންޓުންގެ  ދުފަހަރުގެއުޅަނ
 .ކުންފުނިތަކެވެ  ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

 އ ޖެންޓްކަން  އުޅަނދުފަަހރުގެ  .476
ޝަރުޠުަތއް  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރާ

  

 .ންކަމުގައިވު ކުންފުންޏެއް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރ  ރާއްޖ ގައި
 

   (ހ)

 ؛ހުރުން ޤާއިމުކުރެވިފައި ވަސ ލަތްތައް  ދެވ ނެ  ޚިދުމަތް އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 

   (ށ)

 އެ ދެވ ނ  ހުއްދަ ކުރުމުގެ އ ޖެންޓްކަން  އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ މަގުން ވައިގެ
 އޮޕަރ ޝަންސްގެ  ގްރައުންޑް ބަދަނރެއްގެ  ބަނދަރުކުރާ އުޅަނދެއް

 ދ ފައިވާ  ހުއްދަ ފަރާތަކުން ކަމާބެހ   ސަރުކާރުގެ ޓަކައިމަސައްކަތްކުރުމަށް
 .ފަރާތްތަކަށެވެ 

 

   (ނ)

 ތިރ ގައި ފަރާތްތަކުން  އެދ  ހޯދުމަށް  ލައިސަންސް އ ޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 އ ޖެންޓުްނގެ  އުޅަނދުފަަހރުގެ  .477
 ހުށަހެޅުން  އެދި  ސަްނސްއަށް ލައި
 

 އ ޖެންޓްކަން  އުޅަނދުފަހަރުގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 28 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި
  ؛އެދ ފޯމު ލައިސަންސަށް ކުރުމުގެ

 

  (ހ)

 ކަސްޓަމްސްއިން  އަސްލު ރަޖިސްޓަރ ގެ ) ؛އަސްލު ރަޖިސްޓަރ ގެ ކުންފުނ ގެ 
 (.ދ ންާވނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 

   (ށ)

 މިގަވާއިދުގެ ފަރާތަކ  އެދ  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
، ފަރާތެއްނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ  476

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން  ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް
 މ ގެ .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ލައިސަންސް  ރަޖިސްޓަރ ކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި  އެފަރާތެއް
 ސަބަބުން  ނުދެއްކުމުގެ ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރ ފ  ފ އާއި ރަޖިސްޓްރ ޝަން  ތެރ ގައި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މިގަވާއިދުގައި އެފަރާތަކ  އަދި .ނުހިމެނ ނެެއވެ ލަސްވުން ލަސްވާ

 ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ،މުގައިވަނ ނަމަފަރާތެްއކަ ފުރިހަމަނުވާ  ޝަރުޠުތައް 
 ފަރާތަށް ހުށަހެޅި  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  ދުވަހުގެތެރ ގައި (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން 
 .އަންގަންވާނެއެވެ  އެކަން
 

  ދޫކުުރން  ލައިސަްނސް  .478 (ހ)

 ތްތަކުގެ ފަރާ ުހށަހަޅާ އެދި ހޯދުމަށް ލައިސަންސް އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 ގަވާއިދުގެ މި ދޫކުރެވ ނ  ލައިސަންސް ފަރާތްތަކަށް  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު ތެރެއިން
 ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރ ފ  ފ އާއި ރަޖިސްޓްރ ޝަން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި 36 ޖަދުވަލު

   (ށ)
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 .ދެއްކުމުންނެވެ 
 

 މެދުވެރިންގެ  ކަސްޓަމްސްގެ، ދޫކުރަންވާނ  ލައިސަންސް  އ ޖެންޓުންގެ  އުޅަނދުފަހަރުގެ
 ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނ ގެ ކޮށްދެވ   ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި

 ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނ ގެ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު އަންގައިދ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
 ޕާމިޓުގެ ވާރކް ހަމަުނވާ މުއްދަތު ،މ ހެއްގެ އެ ހިމެނ ނަމަ  ބިދ ސ އަކު ތެރ ގައި
 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ ލުއަސް
 

   (ނ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 ބާބު ހަތަރުަވނަ 
 

 ރަޖިސްަޓރ ކުރުން  އ ޖެންުޓން ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 

 އެފަރާތަކ  ، ކުރެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި  ގޮތުގައި އ ޖެންޓެއްގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 . ވާނަމައެވެ ކުންފުންޏަކަށް ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓަރ  ރާއްޖ ގައި

 

 އ ޖެންޓުްނގެ  ކޫރިައރ ލޯކަލް .479
  ޝަރުޠުތައް 

 ފަރާތްތަކުން އެދ  ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގައި  ގޮތުގައި އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 .ހުށަހަޅަންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް  ލިޔުންަތއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި

 

 އ ޖެންޓުން  ކޫރިައރ ލޯކަލް .480
 އެދި  ިޖސްޓަރ ކުުރމަށް ރަ

  ހުށަހެޅުން 

 އ ޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 29 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 ؛އެދ ފޯމު ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް

 

   (ހ)

 ކަސްޓަމްސްއިން  އަސްލު ރަޖިސްޓަރ ގެ) ؛އަސްލު ރަޖިސްޓަރ ގެ ކުންފުނ ގެ 
 (.ދ ންާވނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 

   (ށ)
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 479 ގަވާއިދުގެ މި ފަރާތަކ  އެދ  ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 ،ފަރާތެއްނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ

 ތެރ ގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން  ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް
 ނުދެއްކުމުގެ ފ  ތެރ ގައި މ ގެ .ރަޖިސްޓަރ ކުރަންވާނެއެވެ ގައި ކަސްޓަމްސް އެފަރާތެއް
 މިގަވާއިދުގައި އެފަރާތަކ  އަދި .ނުހިމެނ ނެއެވެ ލަސްވުން  ލަސްވާ ސަބަބުން 

 ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ،ފަރާތެއްކަމުގައިވަނ ނަމަ ފުރިހަމަނުވާ  ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ  ދުވަހުގެތެރ ގައި (ތެއްހަ) 7 ފެށިގެން  ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި
 

 ރަޖިސްޓަރ ދޫކުރުން  .481 (ހ)

 ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ   ގޮތުގައި އ ޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 ގަވާއިދުގެ މި ނ ދޫކުރެވ  ރަޖިސްޓަރ  ފަރާތްތަކަށް  ފުރިހަމަވާ   ޝަރުޠު ތެރެއިން
 ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރ ފ  ފ އާއި ރަޖިސްޓްރ ޝަން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގައި 36 ޖަދުވަލު

 .ދެއްކުމުންނެވެ 
 

   (ށ)

 އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް ، ދޫކުރަންވާނ  ރަޖިސްޓަރ  އ ޖެންޓުންގެ  ކޫރިއަރ ލޯކަލް
 ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،ގެޑައިރެކްޓަރުން ކުންފުނ ގެ ކޮށްދެވ   ރަޖިސްޓަރ  ގޮތުގައި

 ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނ ގެ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ  ކާޑު އަންގައިދ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
 ޕާމިޓުގެ ވާރކް ހަމަުނވާ މުއްދަތު ،މ ހެއްގެ އެ ހިމެނ ނަމަ  ބިދ ސ އަކު ތެރ ގައި
 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު

 

   (ނ)

 
 ބާބު  ފަސްަވނަ 
 

 ރަޖިސްޓަރ ކުުރން  ފަރާތްތައް  އިމްޕޯޓްކުރާ 
 
 

 އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް ބ ނުްނތަކުގައި އެނޫން ، ފިޔަވައި ބ ނުމަކު އަމިއްލަ
 .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް 

 

 ފަރާތްތައް  އިމްޕޯޓްކުރާ  .482 (ހ)
  ކުރުން ރަިޖސްޓަރ  

 އިމްޕޯޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއަށް، ގޮތުގެމަތިން ންކޮްށފައިވާގައިބަޔާ( ހ) މާއްދާގެ މި
 ލިޔުންތައް ތިރ ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮށްދެވ ނ   ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް 

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް
 

   (ށ)

    .1 އެކްސްޕޯޓަރ/އިމްޕޯޓަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 30 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
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 ؛އެދ ފޯމު ކުރުމަށް ޓަރ ރަޖިސް
 

 ؛އަސްލު ހުއްދައިގެ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ  މުދާ
 

2.    

 ؛ރަޖިސްޓަރ ގެއަސްލު ކުންފުނ ގެ  ކުންފުންޏެއްނަމަ 
 

3.    

 ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅަނ   ރަޖިސްޓަރ ކުރުމަށް
 .އަސްލު ރަޖިސްޓަރ ގެ އުޅަނދުގެ އެ ،ކަމަށްވާނަމަ އުޅަނދެއްގެނަމުގައި

 

4.    

 ފަރާތްތައް  ޑިޕްލޮމެޓިކް އުޅަނދުފަހަރާއި ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން
 ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ރަޖިސްޓަރ ކުރުމުގައި 

 .ނުޖެހ ނެއެވެ  ހުަށހަޅާކަށް ،ހުއްދަ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ  މުދާ
 

   (ނ)

 ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުާުގައި  ވަނަ 4 އަދި ،3 ،2  ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި
 .ދ ންވާނެއެވެ  އަނބުރާ  ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން

 
ފަހު، އެ ފަރާތުން ަރޖިސްޓަރ  ކުރުމަށް ށްއިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރ ވުމަ

( އް ތިނެ) 3ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ދ ފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްެޖނަމަ، 
 .ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

 (ރ)
 
 
 (ބ)

  

    

 
 ބާބު  ހަވަނަ 

 
 ރަޖިސްޓަރ ކުުރން  ފަރާތްތައް  އެކްސްޕޯޓްކުރާ 

 
 އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ބ ނުްނތަކުގައި އެނޫން ، ފިޔަވައި ބ ނުމަކު  އަމިއްލަ

 .ރަންވާނެއެވެކު ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް 
 

 ފަރާތްތައް  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  .483 (ހ)
 ކުރުން ރަިޖސްޓަރ  

 އެކްސްޕޯރޓްކުރާ  މުދާ ރާއްޖެއިން ، ގޮތުގެމަތ ން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  (ހ) މާއްދާގެ މި
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ކޮށްދެވ ނ  ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް 
 .ެހޅުމުންނެވެހުށަ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

   (ށ)

 އެކްސްޕޯޓަރ/އިމްޕޯޓަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި 30 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި
 ؛އެދ ފޯމު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ 

1.    
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 ؛ހުއްދައިގެއަސްލު ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް 
 

2.    

 ؛ރަޖިސްޓަރ ގެއަސްލު ކުންފުނ ގެ  ކުންފުންޏެއްނަމަ 
 

3.    

 ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނަންބަރުާުގައި  ވަނަ 3 ދިއަ 2 ގެ (ށ) މާއްދާގެ މި
 .ދ ންވާނެއެވެ  އަނބުރާ  ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން

 
އެކްސްޕޯޓްކުރާާާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރ ވުމަށްފަހު، އެ ފަރާތުްނ ރަޖިސްޓަރ  ކުރުމަށް 

( އްިތނެ) 3ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ދ ފައިވާ ެއއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެްއޖެނަމަ، 
 .ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ

 

 (ނ)
 
 
 (ބ)

  

    

 ބާބު  ހަތްވަނަ 
 

 ރަޖިސްޓަރ ކުރުން  ފިހާރަ  ހިލ  ޑިުއޓ  
 

 ގައި 31 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރ  ފިހާރަ ހިލ   ޑިއުޓ 
 ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯމު އެދ  ކުރުމަށް ރ  ރަޖިސްޓަ ފިހާރަ ހިލ  ޑިއުޓ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ 
 

 ރަިޖސްޓަރ ކުުރމަށްހުށަެހޅުން  .484 (ހ)

 (ހަތެއް) 7  ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ  އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރ   ފިހާރަ  ހިލ  ޑިއުޓ 
 . ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދ ްނވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްގައި އެފަރާތެއް ތެރ ގައި ދުވަހުގެ

 

   (ށ)

 
 

 ސަތާރަވަނަަބއި 
 

 މަޢުލޫމާތު ެއފަދަ  ،މުވައްޒަުފންަނށާއި ކަސްޓަމްސްގެ  ހޯދާ މައްސަލަތައް  ޚިލާފު ގަާވއިދާ  ޤާނޫާނއި 

 ދިނުން  އިނާމު  ަފއިސާގެ  ފަރާްތތަކަށް  ކަސްޓަމްސްއަށްދ 
 

.485 .ވެމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފައިސާގެ އިނާމު ދެވ ނ  ތިރ ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ފަރާތްތަކަށެ
  

ވ ނެ ދެ  އިާނމު ފައިާސގެ
 ްާ  ފަރާތްތައް
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 ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު މައްސަލަތައް ހޯދާ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް؛
 

   (ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި، މަސްތުވާތަކެތ ގެ މައްސަލަތަކާއި 
ބައިގައި ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާކުރެވ  މައްސަލަތަކުގެ މަޢުޫލމާތު ކުރ 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ދ  ފަރާތްތަކަށް؛ 

 

   (ށ)

 މަސްތުވާތަކެތ ގެ މައްސަލަތަކާއި ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާކުރެވ  މައްސަލަތަކުގެ 
ންމު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދެވ ނ ، މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދ  އާ

ލައެއް ފާހަގަކުރެވުމުގެ އެފަރާތުން ދިން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މައްސަ
މަޢުލޫމާތު ލިބުމުެގ  އިތުރަށް އެ މަޢުލޫމާތަކ  ކަސްޓަމްސްއަށް އެހެންގޮތަކަށް އެ

ކުރިން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއިން އެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސްއަށް 
 .ދ ފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާނަމައެވެ 

 

.486 (ހ)
  

ކަސްޓަމްްސއަށް މަޢުލޫާމތު ދ  
ފަރާތްތަކަށް ފަިއސާގެ އިނާމު 

 ދިނުން 

 އެއް މައްސަލައެއްގައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މ ހުން ހިމެނ ގޮތަްށ ކަސްޓަމްސްއަށް
އެ މައްސަލައިގައި ފައިސާގެ އިނާމު ދެވ ނ  ، ވ ނަމަވެސް ދިންކަމުގައި މަޢުލޫމާތު

  .ދިން ފަރާތަކަށެވެއެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ފުރަތަމަ 
 

   (ށ)

ސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ފައިސާގެ އިނާމު ދެވ ނ ، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ކަ
 . ކުރާ މައްސަލަތަކުގައެވެޖޫރިމަނާ ންލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސުޚި
 

.487 (ހ)
  

ކަސްޓަމްްސގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް 
 ފައިާސގެ އިާނމު ދިުނން 

ނަށް ެދވ  ފައިސާއަކ  މި މުވައްޒަފުން ގެަކސްޓަމްސްެގ ދަށުްނ ( ހ)މި މާއްދާގެ 
ޖަމާކުރެވ   ފަންޑަށްމުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ނޑައަޅާ . ފައިސާއެވެ އަދި އެފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނ  ކަސްޓަމްސްއިން ކަ
 .މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްަތކަށެވެކަސްޓަމްސްގެ ގޮތެއްގެމަތ ން 

 

   (ށ)

ފައިސާގެ  ޖޫރިމަނާކަސްޓަމްސްއިންކުރާ  މައްސަލަތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޤާނޫނާއި
އޮފް އަށްވާ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނ  މިނިސްޓްރ  ( ސާޅ ސްފަހެއް އިންސައްތަ) 45%

ނޑައަޅާ އެކައުންޓަކަށެވެފިނ ންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ  ބާކ  ފައިސާ . ން ކަ
  .ފަންޑަށެވެލްފެއަރ މުވައްޒަފުންގެ ވެ ކަސްޓަމްސްޖަމާކުރަންވާނ  

 

.488 (ހ)
  

ޖޫރިަމނާ ކުެރވ  
މަްއސަލަތަކުަގއި ލިބ  ފަިއސާ 

ފައިާސގެ ިއނާމު ބަހާލެވ ގޮާތއި 
 ދިނުމަށް ަފއިސާ ޯހދާެނގޮތް 

ޢާންމު ފަރާތްތަކަްށ  ،މަސްތުވާތަކެތ ގެ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދ 
 ދައުލަތުގެ ،ހޯދަންވާނ  ފައިސާއެ ސްއިންކަސްޓަމްފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށްޓަކާ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ
ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާ . ވެހިަމނައިގެންނެ ބަޖެޓުގައި ގޮތުގެމަތ ން

ގެ އިނާމު ފައިސާމައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދ  ޢާންމު ފަރާތްތަކަްށ 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެަމތިން ކަސްޓަމްސް ( ހ)މި މާއްދާގެ ދ ނ  

 .ވެލްފެއަރ ފަންޑަްށ ޖަމާކުރާ ފައިސާއިންނެވެމުވައްޒަފުންގެ 

   (ށ)
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ކުގެ މައްސަލަތަ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ،ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވ 

ތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ފަރާޢާންމު  ،ދ  ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު
ގޮތުން މި. އަށްވާ ަފއިސާއެވެ %45ދެވ ނ  އެ މައްސަލައިގައި ކުރެުވނު ޖޫރިމަނާގެ 

 (ތިރ ސްހާސް) 30,000.00 ގިނައިން ދެވ ނ   އެންމެ  މައްސަލައެއްގައި އެއް
 .ރުފިޔާއެވެ

 

.489 (ހ)
  

ޖޫރިަމނާކުެރވ  ަމއްސަލަތަުކގައި 
ފަިއސާ  އާންމު ަފރާތްތަކަށް
 ދެވ ނެ މިްނވަރު 

 
 

ްށ ތ ން އެ މަޢުޫލމާތު ދިން ފަާރތަގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަ( ހ)މި މާއްދާގެ 
 ކަސްޓަމްސް  ޖަމާކުރާނ  ފައިސާބާކ ވާ ދ ންޖެހ  ފައިސާގެ އިނާމު ދިުނމަށްފަހު، 

 .ފަންޑަެށވެމުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ 
 

   (ށ)

އަކ  ޢާންމު ފަރާތަކުން ިދްނ މައްސަލަމަސްތުވާތަކެތ ގެ ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގަނެވ  
މަޢުލޫމާތެއްގެ އަލ ގައި ހޯދުނު މައްސަލައެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތަކަްށ 

 .ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތ ން ފައިސާގެ އިނާމު ދެވ ނެއެވެ
 

324.
  

ތަކެތ ގެ މަސްުތވާ
 މަްއސަލަތަކުަގއި ފަިއސާ

 ދެވ ނެ މިްނވަރު 

  5,000މަދުނަމަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ގްރާމް 199 އަދަދު  އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ
 .ރުފިޔާ( ފަސްހާސް)

 

   (ހ)

 ދެމެދުގެ  ގްރާމާ 499 އި ގްރާމާ 200 އަދަދަކ  އެއްޗެއްގެ ކުރާ އެތެރެ
 .ރުފިޔާ( ދިހަހާސް)  10,000އަދަދެއްނަމަ

 

   (ށ)

 ދެމެދުގެ ގްރާމާ 999 އިގްރާމާ 500 ދަކ އަދަ އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ
 .ރުފިޔާ( ވިހިހާސް)  20,000އަދަދެއްނަމަ

 

   (ނ)

 އަދަދެއްނަމަ ދެމެދުގެ ގްރާމާ 1999 އިގްރާމާ 1000 އަދަދަކ   އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ
 .ރުފިޔާ ( ތިރ ސްހާސް)  30,000

 

   (ރ)

 އަދަދެއްނަމަ ދެމެދުގެ މާގްރާ 2999 އިގްރާމާ 2000 އަދަދަކ   އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ
 .ރުފިޔާ( ސާޅ ސްހާސް)  40,000

 

   (ބ)

 އަދަދެއްނަމަ ދެމެދުގެ ގްރާމާ 3999 އި ގްރާމާ 3000 އަދަދަކ  އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ
 .ރުފިޔާ( ހާސް ފަންސާސް)50,000 

 

   (ޅ)

 އިތުރުވާނަމަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ގްރާމް 4000 އަދަދު  އެއްޗެއްގެ  އެތެރެކުރާ
 .ރުފިޔާ( ފަސްދޮޅަސްހާސް)  60,000

 

   (ކ)

 އެއްދ  ފަރާތަކަށް  ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތުކުގެ މައްސަލަތަމަސްތުވާތަކެތ ގެ 
 .ރުފިޔާއެވެ ( ހާސް ފަސްދޮޅަސް ) 60,000ގިނައިން ދެވ ނ   އެންމެ މައްސަލައެއްގައި

   (އ)
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 މައްސަލަތަކުގައި ކުރާ ރިމަނާޖޫ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސް އިން 

ނޑައެޅ ނ ،ފައިސާގެ އިނާމު  އްކަން ޖެހ  މައްސަލައިގައި ފައިސާ ދަ އެ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަ
އަދި އެ ފައިސާ . ޚަލާޞް ކުރުމުންނެވެ ފައިސާ ދައްކައި އަށް އެފަރާތުން ކަސްޓަމްސް

ދަތު ނިމ އިރު އެ ދެވ ނ ، ޤާޫނނ ގޮތުްނ އެ މަްއސަލަ ޝަރ ޢަތަށް ުހށަހަޅަންެޖހ  މުއް
މައްސަލަ ޝަރ ޢަތަށް ހުށަހަޅައިފިނަަމ، އެ . މައްސަލަ ޝަރ ޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމައެވެ

ނޑައެޅ ނ  ޝަރުޢ  މައްސަލައިގައި ފައިސާގެ އިނާމު   ތައް މަރުޙަލާދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަ
 .ނުވަތަ އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ނިހާއ  ޙުކުމަކަށް ވުމުންނެވެ ނިމުމުން

 

491.
  

ޖޫރިަމނާކުެރވ  މަްއސަލަތަކުަގިއ 
 ދ ްނޖެހ   އިާނމު ފައިާސގެ
 މުްއދަތު 

 އުނިކުރެވިފައި
 

492.
  

 މުދާ  އިތުުރވުާމއި  މުދާ 
 މައްސަާލަގއި  ދިމާުނވުުމގެ 
 ދެވ ނެ  އިާނމު  ފައިާސގެ 
 މިންަވރު 

 އުނިކުރެވިފައި
 

493.
  

 ތަކެއްާޗގުޅ   މަސްުތވާ 
 ފަިއސާގެ  މަްއސަލަތަކުަގއި 

 ފަރާތްަތއް  ވ ނެ ދެ އިނާމު 

 އުނިކުރެވިފައި
 

494.
  

 ތަކެއްާޗބެހ   މަސްުތވާ 
 ފަިއސާ  މަްއސަލަތަކުަގއި 

 މިްނވަރު  ދެވ ނެ 

 އުނިކުރެވިފައި
 

495.
  

 ގޮުތގައި  އިާނމުގެ  ފައިާސގެ 
 އަދަދު  މަތ   އެްނމެ  ދެވ ނެ 
 

 އުނިކުރެވިފައި
 

496.
  

 ނުދެވ ނެ  އިާނމު  ފައިާސގެ 
 ފަރާތްތައް 

.497 އުނިކުރެވިފައި
  

 ފިނ ންސް  އޮފް  މިނިސްްޓރ  
 އަށް  ޓްރެޜަރ   އެންޑް 

 ފޮނުވުން  މަޢުލޫމާތު 
 

 އުނިކުރެވިފައި
 

498.
  

 ފަރާތް ދ  އިާނމު  ފައިާސގެ 

.499 އުނިކުރެވިފައި
  

 ދ ންޖެހ   އިާނމު  ފައިާސގެ 
 މުްއދަތު 

 އުނިކުރެވިފައި
 

500.
  

 ހަވާލުކުެރވ ނެ  އިާނމު  ފައިާސގެ 
 ގޮތްތައް 

 އުނިކުރެވިފައި
 

501.
  

 ހުށަހެޅުން  ޝަކުވާ 

.502 އުނިކުރެވިފައި
  

 ދ ންޖެހ   އިާނމު  ފައިާސގެ 
 ނިޔާވުން  މ ހަކު 

 އުނިކުރެވިފައި 
 

503.
  

 ނާދެވުން  ހަވާުލވާން  ފައިާސއާ 
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 އުނިކުރެވިފައި
 

504.
  

 އިނާމު  ފަިއސާގެ  ނަހަަމގޮތުަގއި 
 .އުުޅން  ދ ން އުޅުާމއި  ހޯދަން 

.505 އުނިކުރެވިފައި
  

 ެހއްޓުން ބެލެ ރިކޯޑު 

.506 އުނިކުރެވިފައި
  

 ޢަމަލުކުރަން  މިަގވާިއދަށް 
 ކުރ ގެ  ފެށުމުގެ 

 މަްއސަލަތަކާެމދު 
 ޢަމަލުކުރާެނގޮތް 

 
 
 
 

 އަށާރަަވނަަބއި 
 

 ކަންތައްތައް  އެހެިނހެން 
 
 
 ބާބު  އެްއވަނަ 

 
 ގަޑިަތއް  ދުވަސްތަކާއި  ޚިދުމަތްދ 

 
 ހުރިހާ ކަސްޓަމްސްގެ ދުވަހަކު  މެކޮން ފިޔަވައި ދުވަސްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި

 ވަނަ 511 ގަވާއިދުގެ މި ތެރ ގައި މ ގެ. ދ ންވާނެއެވެ ޚިދުމަތް އޮފ ސްތަކަކުން
 ބަންދުކުރާ އޮފ ސްތައް ކަސްޓަމްސްގެ  ހާލަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

 .ނުހިމެނ ނެއެވެ ގަޑިތަކެއް ދުވަސްތަކާއި
 

.507 (ހ)
  

 ދުަވސްަތއް  ޚިުދމަތްދ  
 

 (ހަމައަށް އާ 15:30 މެންދުރުފަހު ) ދުވަސް  ހުކުރު
 

1.    

 ؛(ދުވަސް ފެށ  އަހަރު އައު ހިޖުރ ) މުޙައްރަމް   01
 

2.    

 ؛(ުދވަސް ޤައުމ  ) ރަބ ޢުލްއައްވަލް  01
 

3.    

 ؛(ދުވަސް މ ދާލ  އ ދު ރަސޫލާގެ ކ ރިތި ) ރަބ ޢުލްއައްވަލް  12
 

4.    

 ؛(ދުވަސް މިނިވަން ) ޖުލައި  26
 

5.    
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 ؛(ފެށިގެން  ން  18:00 ވިލ ރ  27 މަހުގެ ރަޖަބް) ރަޖަބް  27
 

6.    

    .7 ؛ރަމަޟާން  01

 ؛(ފެށިގެން ން  18:00 ވިލ ރ  27 މަހުގެ ރަމަޟާން) ރަމަޟާން  27
 

8.    

 ؛(ދުވަސް ޢ ދު  ފިޠުރު) ޝައްވާލު  01
 

9.    

 ؛(ދުވަސް ޖުމްހޫރ ) ނޮވެމްބަރ  11
 

10.    

 ؛(ދުވަސް ޙައްޖު) އްޖާ ޛުލްޙި  09
 

11.    

 ؛(ދުވަސް ޢ ދު އަޟްޙާ) ޛުލްޙިއްޖާ   10
 

12.    

ނޑު   އޮފ ސް  އަލުން ދުވަސްތަކުގައި ބަންދުކުރެވ   އޮފ ސް ގައި  18:00 ރ ގަ
 ޖެހިގެން ،މިގޮތުން .ގައެވެ 07:30 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ އަންނަ ޖެހިގެން  ހުޅުވ ނ 
 އޮފ ސްހުޅުވ ނ  ،ދުވަހެއްނަމަ ބަންދު  އޮފ ސް ކަސްޓަމްސްގެ ދުވަހަކ  އަންނަ 

 .ދޫކުރުމަށްފަހުގައެވެ އެދުވަހެއް
 

   (ށ)

 ކަސްޓަމްސްގެ ،ފިޔަވައި އޮފ ސްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ  509 ގަވާއިދުގެ މި
ނޑު ެފށިގެން  07:30 ހެނދުނު ގަޑިއަކ   މަސައްކަތު އޮފ ސްތަކުގެ އެހެން  23:30 ރ ގަ
 .އަށެވެ

 

508.
  

 ގަޑި  ުދމަތްދ  ޚި

 ގަޑިއިރު  24 ސެކްޝަންތަކުން  އޮފ ސްތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި
 .ދ ންވާނެއެވެ ޚިދުމަތް

 

509.
  

 ޚިދުަމތްދ   ގަިޑއިރު  24
 އޮފ ސްަތއް 

 ހުންނަ  ބަނދަރުަތކުގައި ވައިގެ ބަިއނަލްއަޤުވާމ   ޚިދުމަތްދ  ގަޑިއިރު  24
 ؛އޮފ ސްތައް ކަސްޓަމްސްގެ

 

   (ހ)

 ؛ސެކްޝަން އޮޕަރ ޝަންސް  އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ސްޕެޝަލް ކަސްޓަމްސްގެ
 

   (ށ)

 .ބައި ޓްރާންސްޕޯޓާބެހ   ސެކްޝަނުގެ މެއިންޓެނަންސް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް
 

   (ނ)

 ،ގަޑިތައް ދުވަސްތަކާއި ޚިދުމަތްދ ނެ އޮފ ސްތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ރަމަޟާންމަހު
ނޑައަޅައި ކަސްޓަމްސްއިން ކުރިން ދުވަސް (ފަހެއް) 05 ގެ ފެށުމު ރަމަޟާންމަސް  ،ކަ
 އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް މ ގެތ ރަގައި .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ 

 އެދިކަސްޓަމްސްއަށް ބަލައިފާސްކޮށްދިނުަމށް މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި
 .ންާވނެއެވެބަޔާންކުރަ ގަޑިތައް ހުށަހެޅ ނެ 

510.
  

 ގަޑި  ޚިުދމަތްދ   ރަމަާޟންމަހު 



256 
 

 
 509 ގަވާއިދުގެ މި ވަކިދުވަސްތަކެއްގައި ،ެތރެއިން ދުވަސްތަކުގެ ބަންދު  ސަރުކާރު 

 އޮފ ސްތައް އެހެން ފިޔަވައި  އޮފ ސްތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާގައި  ވަނަ
 .ލިބިގެންވެއެވެ ސްއަށްކަސްޓަމް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިަޝނަރ އިޚުތިޔާރު ބަންދުކުރުމުގެ 

.511 (ހ)
  

 އޮފ ސް  ހާލަތްތަކުަގއި ޚާްއޞަ 
 ބަންދުުކރުން 

 

 ޙަފްލާއެއް  ނުވަތަ  ޖަލްސާއެއް ރަސްމ   ގުޅިގެން ދުވަހާ  އަހަރ  ކަސްޓަމްސްގެ
ނޑައެޅ  ،ބ އްވުމަށްޓަކައި  ގަޑިއެއްގައި ވަކި އެދުވަހުގެ ނުވަތަ  ދުވަހެއް  ވަކި ކަ
 ކަސްޓަމްސްއަށް  އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ތިޔާރުއިޚު ބަންދުކުރުމުގެ  ކަސްޓަމްސް 
 .ލިބިގެންވެއެވެ 

 

   (ށ)

 ކަސްޓަމްސްގެ މަތ ން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (ށ) އާއި (ހ) މާއްދާގެ މި
 ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ އެކަން ކުރިން ކުރުމުގެ ބަންދު  އޮފ ސްތައް

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ 
 

   (ނ)

 ބަލައިފާސްކޮށްދިނުމަށް  މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން މުދަލާއި  މްޕޯޓްކުރާއި ރާއްޖެއަށް
 .ގަޑިތަކުގައެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި ހުށަހެޅ ނ  އެދިކަސްޓަމްސްއަށް

 

512.
  

 ދިނުމަށް  ބަލައިފާސްކޮށް  މުދާ 
 ގަޑިތައް  ހުށަހެޅ ނެ  އެދި 

ނޑު ން  08:30 ހެނދުނު  ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ބަންދުނޫން  ކަސްޓަމްސް   22:30 ރ ގަ
 އަށް

 

   (ހ)

ނޑު  ން 08:30 ހެނދުނު ދުވަސްތަކުގައި ބަންދުކުރެވ   އޮފ ސް ގައި 18:00 ރ ގަ
 އަށް  17:00 ހަވ ރު
 

   (ށ)

ނޑު ން 16:00 ހަވ ރު ހުކުރުދުވަސްތަކުގައި  އަށް 22:30 ރ ގަ
 

   (ނ)

 އެއްވެސް ، ޑިއެއްގައިގަ ބަންދު  ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ދުވަހެއްގައި ބަންދު  ކަސްޓަމްސް 
 އެދުނު  އެޚިދުމަތަށް  އެޚިދުމަތަކާއި ،އެދިއްޖެނަމަ ޚިދުމަތަކަށް  ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތަކުން 
 ދިނުމަށް  ޚިދުމަތް  އެ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް  ކޮމިޝަނަރ ،ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ޙާލަތަށް

ނޑައަޅައިފިނަމަ  .އެވެފޯރުވައިދ ންވާނެ ކަސްޓަމްސްއިން ޚިދުމަތް އެ ،ކަ
 

513.
  

 ޚިުދމަތްިދނުން  ގަޑ ގައި  ބަންދު 

 އެކި ،ވަގުތުތަކުގައި ބަްނދު ކަސްޓަމްސް  ނުވަތަ ދުވަސްތަކުގައި ބަންދު  ކަސްޓަމްސް 
 .ހުޅުވުމުންނެވެ  ކަސްޓަމްސް ދ ނ  ޖަވާބު ކަސްޓަމްސްއިން އ މެއިލްތަކަށް  ކުރާ  ފަރާތްތަކުން 

 
 
 
 
 
 

514.
  

 ބަންދު  ކަސްޓަމްސް 
 އ މެއިލް  ދުަވސްތަކުަގއި 
 މުޢާމަލާތްކުުރން  މެުދވެރިކޮށް 



257 
 

 

 ބާބު  ދެވަނަ 
 

 ބ ނުންކުރުން  ވަސ ލަތްތައް  އިލެކްޓްޯރނިކު 
 

 އިލެކްޓްރޯނިކް ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ  ފަރާތްތަކާއި ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ
 ކަސްޓަމްސްގައި  ނިޒާމެއް ކުރެވ ނެ މުޢާމަލާތު  ޤާއިމުކޮށްގެން  ވަސ ލަތްތައް

 .ހުންނަންވާނެއެވެ  ކުރެވިފައިޤާއިމު
 

.515 (ހ)
  

 ވަސ ލަތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ޤާިއމުކުރުން 

 ފަރާތްތަކާއެކު ލިބިަގންނަ  ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ  ،ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން  މިގަވާއިދަށް
 އިލެކްޓްރޯނިކް  ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމްސްގައި ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތް 

 .މިވަނ އެވެ ބަޔާންކޮްށފައި ރ ގައިތި ވަސ ލަތްތައް
 

   (ށ)

  ؛ޕޯޓަލް ކަސްޓަމްސް 
 

1.    

 ؛އ މެއިލް
 

2.    

 .އެސް.އެމް .އެސް
 

3.    

 ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ  ފަރާތްތަކާއި ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ޕޯޓަލްއަކ  ކަސްޓަމްސް 
 .ކެވެއިންޓަފ ސްއެ ވެބް ޤާއިމުކުރެވ  ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތު 

 

516.
  

 ޕޯޓަލް ކަސްޓަމްސް 

 ،ކުރެވ ނ  މުޢާމަލާތު  ޒަރ ޢާއިން އ މެއިލްގެ ފަރާތްތަކާއެކު ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ކަސްޓަމްސްގެ
 .ވާނަމައެވެ ކުރެވިފައި ރަޖިސްޓަރ  ކަސްޓަމްސްގައި އެޑްރެސް  އ މެއިލް އެ
 

517.
  

 ޚިުދމަތް  އ ެމއިލްގެ 

 ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  މްސްގެކަސްޓަ ޚިދުމަތަކ  އެސްގެ.އެމް .އެސް
 ދައްކަންޖެހ  ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރ ގައި މުއްދަތެއްގެ ވަކި ހިސާބާއި ގޮސްފައިވާ ކަންތައްތައް 

 ކުރިން ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު އެކަމެއްގެ ،ވާނަމަ ކަމެއް ނިންމަްނޖެހ  ނުވަތަ  ފައިސާއެއްވާނަމަ
 .ޚިދުމަތެކެވެ ބ ނުންކުރެވ  ގެނައުމަށްޓަކައި  ސަމާލުކަމަށް އެފަރާތުގެ އެކަން
 

518.
  

 ިޚދުމަތް  އެްސގެ .އެމް .އެސް 

 ތިރ ގައި މުޢާމަލާތުކުރެވ ނ   މެދުވެރިކޮށް ވަސ ލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ކަސްޓަމްސްއާއެކު 
 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

519.
  

 މުޢާމަލާތްކުުރން 

 އެފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ،މުޢާމަލާތުކުރާނަމަ މެދުވެރިކޮށް  ޕޯޓަލް ކަސްޓަމްސް 
 ؛މުޢާމަލާތުކުރުން ނ މުގައި ޔޫސަރ ދ ފައިވާ

   (ހ)



258 
 

 
 ކަސްޓަމްސްގައި  ނަމުގައި  އެފަރާތުގެ ،މުޢާމަލާްތކުރާނަމަ މެދުވެރިކޮށް އ މެއިލް

  ؛މުޢާމަލާތްކުރުން މެދުވެރިކޮށް އ މެއިލް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ
 

   (ށ)

 ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތްތަކާއި ލިބިގަންނަ  ޚިދުމަތް  ގެކަސްޓަމްސް
 ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރަންވާނ   ވަސ ލަތްތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް އައު މުޢާމަލާތުކުރުމަށް 

 ޤާއިމުކުރެވ  މިގޮުތން .މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ ފަރާތްތަކާއެކު  ލިބިގަންނަ 
 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ޒެޓުގައިގެ ދިވެިހސަރުކާރުގެ  މަޢުލޫމާތު  ވަސ ލަތްތަކާބެހ  

 

   (ނ)

 ވަސ ލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ،ފުރިހަމަވާނަމަ ަޝރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި  ޞައްޙަ މުޢާމަލާތަކ   ކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއާއެކު  މެދުވެރިކޮށް
 .ބެލ ނެއެވެ 

520.
  

 ޞަްއޙަކަން  މުޢާމަލާުތގެ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 515 ގަވާއިދުގެ މި  ،ތުކުރެވިފައިވަނ މުޢާމަލާ
 ؛ކަމުގައިވުން މެދުވެރިކޮށްގެން ވަސ ލަތެއް އިލެކްޓްރޯނިކް

 

   (ހ)

 އިލެކްޓްރޯނިކް ނުަވތަ މައްސަލައެއް އެމުޢާމަލާތާގުޅ  ،ކުރިން މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ
 ؛ހުށަހަޅާފައިނުވުން ކަސްޓަމްސްއަށް އް މައްސަލައެ ގުޅ   ސެކިއުރިޓ އާ ވަސ ލަތްތަކުގެ

 

   (ށ)

 ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތު  މެދުވެރިކޮށް ވަސ ލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ކަސްޓަމްސްއާއެކު 
 ކަސްޓަމްސްގައި  ޕާސްވޯޑަށާއި ނ މާއި ޔޫސަރ ދެވ  ފަރާތްތަކަށް  ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ
 ޚިދުމަތްހޯދާ އެ ،ރައްކާތެރިވުމަކ  ޕާސްވޯޑަށް  ގެއެޑްރެހު އ މެއިލް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރ 
 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތެއްގެ

 

521.
  

 ޒިންމާ  ފަރާތުގެ  ޚިުދމަތްޯހދާ 

 އިލެކްޓްރޯނިކް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތު ކަސްޓަމްސްއާއެކު 
 ސައިޓުގައިވެބް ކަސްޓަމްސްގެ އެކަން ،ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ވަސ ލަތްތަކަށް 

 ކަސްޓަމްސްގެ  އެކަން ،ޙައްލުވުމުން މައްސަލަ އެ އަދި .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ
 .ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ ވެބްސައިޓުގައި

 

.522 (ހ)
  

 ވަސ ލަތްތަކަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް 
 ދިާމވުން  މަްއސަލަ

މައްސަލައެއް  އެ  ،ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް  ވަސ ލަތްތަކަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް
 .ކުރެވ ނެއެވެ މުޢާމަލާތު  ކަސްޓަމްސްއާއެކު  ލިޔުމުން ޙައްލުވަންދެން

  

   (ށ)

 ރިކޯޑު މުޢާމަލާތްތަކުގެ  ކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއާއެކު  މެދުވެރިކޮށް ވަސ ލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް
 .ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

523.
  

 ބެލެެހއްޓުން  ރެކޯޑް 
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 ބާބު  ތިންވަނަ 

 
 ބެލެހެްއޓުން  ތަފާސްހިސާބު މުދަލުގެ  އެކްްސޕޯޓް މުދަލާއި ޓް އިމްޕޯ

 
 ތަފާސްހިސާބު މުދަުލގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއަށް

ނޑު  ބެލެހެއްޓުމުގައި   މުދާ ރާއްޖެއަށް، ބަލާނ  ގޮތުގައި އަސާސެއްގެ  މައިގަ
 ކަސްޓަމްސްއަށް  ކުރުމަށްޓަކައި ސްޕޯޓް އެކް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި

 .މަޢުލޫމާތަށެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިކްލަރ ޝަނުަގއި ގުޑްސް ހުށަހަޅާ
 

.524 (ހ)
  

 އެއްކުރުން  ތަފާސްހިާސބު 

ނޑައަޅާފައި  އެހެންގޮތަކަށް  މިގަވާއިދުގައި  ކަސްޓަމްސް " މުދަލެއް ،ހިނދަކު ނުވާހާ ކަ
 މުދަލުގެ ގައިވާ "ޓެރިޓޮރ  ކަސްޓަމްސް " ،ސަބަބުން ހުރަސްކުރުމުގެ "ޓެރިޓޮރ 

 ތަފާސްހިސާބުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލެއް ކޮންމެ އަންނަ ބަދަލު  ނިސްބަތަށް 
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ 

   (ށ)

 މުދާ އެއްބާވަތެއްގެ  ތަކެތިވެސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ުނވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާ  ބ ނުމަށް  އަމިއްލަ
 އެ ހުރިނަމަ އަދަދަކަށް ނުބެލެވ ނެ  ކަމަށް ށް ބ ނުމަ އަމިއްލަ، ބަލައި ހުރިނިސްބަތަށް 

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ  ސްޓެިޓސްޓިކްސްގައި  ކަސްޓަމްސް ތަކެތިވެސް
 

   (ނ)

 .ނުހިމެނ ނެއެވެ  ތަފާސްހިސާބުގައި ހުރިމުދާ ހާލަތުަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 

.525 (ހ)
  

 ހިސާބުން  މުދަލުގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ 
 ަބއިތައް  އިސްިތސްާނވާ 

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ގެންދާގޮތަށް  ނބުރާ އަ
 

1.   

 ؛ކުރާމުދާ އިމްޕޯޓް-ރ 
 

2.   

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުވެރިން
 

3.    

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ  ޝިޕްސްޓޯރއަށް
 

4.    

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފިހާރަތަކަށް  ހިލ  ޑިއުޓ 
 

5.    

 ގެންނަ ބ ނުަމށް އަމިއްލަ ވެރިކޮށްސަރވިސްމެދު ކޫރިއަރ ނުވަތަ  ޕޯސްޓުން
 ؛މުދާ

6.    

    .7 ؛ތަކެތި ނުކުރ ވ  އަގު ވެލިއުއަކުން  މަނިޓަރ 
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 .ފައިސާ ،ރަނާއި ބ ނުންކުރާ ގޮތުގައި ފައިސާގެ

 
8.    

 އިސްތިސްނާ ، އޮތްކަމުގައިވ ނަަމވެސް ބަޔާންކޮށްފައި  އެގޮތަށް ގައި( ހ)މާއްދާގެ މި
 .ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ  ވަކިން ފާސްހިސާބުތަ ބައިތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ

 

   (ށ)

 ކޮމޯޑިޓ  ހާމަނައިޒްޑް" ގިންތިކުރާނ  އައިޓަމްތައް  ބ ނުންކުރާ އެއްކުރުމުގައި  ތަފާސްހިސާބު
 .މަތިންނެވެ  ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އާއި "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން 

 

526.
  

 ގިންތިކުރުން  އައިޓަމްތައް

 ނުވަތަ  "އެފް.އައި.ސ  " މުދަލުގެ  އެ އަގުކުރާނ  ތަފާސްހިސާބު ދަލުގެމު އިމްޕޯޓް
 .އަގުންނެވެ  ގެ "އެފް.އެން .ސ  "

 

527.
  

 ވެލިއު ސްޓެޓިސްޓިކަލް 

 އެސެސް  ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް  މުދަލުގެ އެ ބަލާނ   ދުވަސްކަމަށް އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ
 .ދުވަހެކެވެ ކޮށްފައިވާ

 

528.
  

 ވަގުތު  ރެކޯޑްކުރާ 

 ގަވާއިދާ މި ، ކުރުމަށް ބ ނުން އެމަހެއްގައި ބ ނުންކުރާނ   ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ސްހިސާބުތަފާ
ނޑައަޅާ  ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  .ރ ޓެވެ އެކްސްޗ ންޖް  ކަ

 

529.
  

 ރ ޓް އެކްސްޗ ންޖް

 ކޮށްފައިވާބަޔާން ގައި 32 ޖަދުވަލު  ގަވާއިދުގެ މި ހުށައަޅާފަާރތްތަކުން  އެދި ތަފާސްހިސާބަށް 
 .ހުށަހަޅަންވާނެވެ  ކަސްޓަމްސްއަށް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު
 

530.
  

 އެދުން  ތަފާސްހިސާބަށް 

 ފަރާތަުކން އެ ،ގޮތަކަށް އެދ  ފަރާތަކުން  އެ ގޮތްަތކުގެތެރެއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި
 .ދ ންވާެނއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ތެރ ގައި ދުވަހުގެ 44 މަޢުލޫމާތު އެދިފައިވާ

 

531.
  

 ދޫކުރުން  ތަފާސްހިސާބު 

 ؛ދިނުން ޒަރ ޢާއިން އ މެއިލްގެ
 

   (ހ)

 ؛ސްޓޯރކޮށްދިނުން މ ޑިއާއެއްގައި  އިލެކްްޓރޯނިކް ފަދަ  ޕެންޑްރައިވް  ،ސ ޑ 
 

   (ށ)

 .ދިނުން  ޕްރިންޓްކޮށްފައި
 

   (ނ)

 އެ މަޢުލޫމާތުތައް  ސިއްރު ވިޔަފާރ ގެ  އެކްސްޕޯޓަރެއްގެ  އިމްޕޯޓަރެއްގެނުވަތަ އެއްވެސް 
 .ނުވާނެއެވެ ހާމަކޮށްގެން ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާަތކަށް އެހެން ފިޔަވައި އިމްޕޯޓަރ

532.
  

 ހިފެހެއްޓުން  ސިއްރު
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 ބައި ނަާވރަަވނަ 
 

 ބާބު ފުރަތަމަ 
 

 ގުޅ  ިއދާރ  ކުށްތަކުގައި ުކރެވ  ޖޫރިމަނާ ޑިކްލެައރކުރުމާއިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯްޓ މުާދ 

މްޕޯޓްކުރުމުގައި، ނުވަތަ ރާއްޖެއިްނ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގައި ރާއްޖެއަށް މުދާ އި
 .ޢަމަލެްއ ކުރުމަކ  މަނާކަމެކެވެތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

.533 (ހ)
  

އެްކސްޕޯޓް މުދާ އިމްޕޯޓް 
ގުޅ  އިާދރ  ޑިކްލެއަރުކރުމާ 

 ކުށް

 ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގުހުށަހެޅުން؛
 

4.    

 ސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާއިތުރުވުން؛ކަސްޓަމް
 

9.    

 ސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛ކަ
 

3.    

ރާއްޖެއަްށ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ެތރ ގައި، ( ހ)މި މާއްދާގެ 
ކުރިންނާއި ކްލިއަރކުރުމުގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ

މުދާ ކްލިއަރކުރާ ، ފާހަގަކުރެވ  މައްސަލަތަކާއިމުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ ތެރ ގައި 
ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ފާހަގަކުރެވ  މައްސަލަތައްވެސް އަހަރު( އެކެއް) 4ފަހުން 

 .ހިމެނ ނެއެވެ
 

   (ށ)

މުގެ ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ފާހަގަވު( ހ)މި މާއްދާގެ 
މަޢުލޫމާތު އެކަމުގެ ، އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ކުރިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް

( ހ)އެފަރާތެްއ މި މާއްދާގެ ، ފިނަމައެކަމެއް އިސްލާޙްކޮށް ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްއަށް
 .އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

 

   (ނ)

ށް، ކަސްޓަމްސްއަށް މަނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރު ށްދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަ
ވުރެ ދަށްކޮށް އަގަށް އެމުދަލުގެ ޞައްޙަގުޑްސް ޑިކްލަރ ޝަނުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ހުށަހަޅާ 

ކަސްޓަމްްސއަށް ޮއޅުވާަލިއގެން  .433
ައގެއް ހުށަެހޅުން ކަުމަގއި  ދަށް
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ަކސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން ދަްށ އަގެއް ހުށަހެޅުން ކަމުގައި ުހށަހެޅުމަކ ،  ބަޔާންކޮށް އަގު
 .ބެލެވ ނެއެވެ

 

 ބެލުން 

ނިންމުމަށްޓަކަިއ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް  ދަލުގެ ލިޔުންތައްއިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މު
 .ވެހުށަހެޅުމުން، އެއ  ކަސްޓަމްސްއަށް އެތަކެތި ޑިކްލެއަރކުރ  ކަމަށް ބެލެވ ނެއެ

 

 ޑިކްލެއަރުކރުން ކަމަށް ބެލުން  .434

ކަސްޓަމްސްގެ މެދު އެ ފަރާތަކާ ،އިގެން ދަށް އަގެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލަ
 .ފިޔަވަޅު އެޅ ނެއެވެ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތ ން( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  24ޤާނޫނުގެ 

 

ކަސްޓަމްްސއަށް ޮއޅުވާަލިއގެން  .433
ދަށް ައގު ހުށަހެުޅމުން 

 ޖޫރިަމނާކުރުން 

 ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމުގައި ނުވަތަ ންތައްތަކަކ  ކޮށްފައިވާ ކަތިރ ގައި ބަޔާން
އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުން  ރާއްޖެއިން

 .ކަމުގައި ބެލެވ ނެއެވެ
 

ޑިކްލެައރކުރި  ކަސްޓަމްްސއަށް .433
ވަރަްށވުރެ މުދާ އިތުުރވުން 

 ކަމަށް ބެލުން 

 ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ޑިކްލަރ ޝަނުގައިގުޑްސް ށް ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަ
 ޢަދަދުޝިޕްމަންޓުގައި ހިެމނ  މުދަލުގެ ޢަަދދަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ 

އެއްެވސް މިންވަރަކަށް ޑިކްލަރ ޝަނުަގއި ނުހިމެނ  މުދާ މާއި، އިތުރުވު
 ،ހިމެނުންޝިޕްމަންޓުގައި 

 

   (ހ)

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ޑިކްލަރ ޝަނުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ 
ސައިޒާއި ބަރުދަން  އަދި ސ ރިއަލް ނަންބަރު ނަްނބަރު، މުދަލުގެ ބްރ ންޑް، މޮޑެލް

 ން،ދިމާނުވުގެ އެފަދަ މައުލޫމާތާއި ޝިޕްމަންޓުގަިއ ހިމެނ  މުދަލުފަދަ މަޢުލޫމާތާއި 
 

   (ށ)

މުދާ ހުރ  އްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާ
 ފަރާތް އެމުދާ އިމްޕޯޓްކުރާކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށްނަމަ، 

ބ  އަގަށްވުރެ، .އޯ.ޑިކްލެއަރކުރި ޖުމުލަ އެފް އިތުރުވި މުދަލަށް ޖޫރިމަނާކުރެވ ނ ، 
 10%ނިސްބަތް  ބ  އަގުގެ.އޯ.ލަ އެފްކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރާ ޖުމް އެމުދަލަށް

 .ނަމައެވެ ބޮޑު ެއއަށްވުރެ ނުވަތަ( ދިހައެއް އިންސައްތަ)
 

 ވަރަްށވުރެ ކުރި ޑިކްލެއަރ .433 (ހ)
 އިުތުރވުމުން މުދާ

 ޖޫރިަމނާކުރުން 

 ތިރ ގައި  ކުރެވ ނ  ޖޫރިމަނާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގައި( ހ)މިމާއްދާގެ
 .ގޮތުގެމަިތންނެވެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   (ށ)

މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުާރ  އިތުރުވިފުރަތަމަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާ ކުރާނ  
 .އިންނެވެ( ފަނަރަ އިންސައްތަ) %15ޖުމްލަ އެފްއޯބ  އަގުގެ 

 

4.    

 އިތުރުވިމިފަދަ ކުށެއް ދެވަނަ ފަހަަރށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ޖޫރިމަނާ ުކރާނ  
 %25މްލަ އެފްއޯބ  އަގުގެ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖު

 .އިންނެވެ(  ފަންސަވ ސް އިންސައްތަ)

9.    
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ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ތަކުރާރުކުރާ  ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރުމިފަދަ ކުށެއް 
މުދަަލށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ުޖމްލަ އެފްއޯބ  އިތުރުވި  ،ކޮންމެ ފަހަރަކު

 .ޖޫރިމަނާ ކުރެވ ނެއެވެ އިން( ފަންސާސް އިންސައްތަ) %50އަގުގެ 

 

3.    

ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްަތކަކ  ކަސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުްނ 
 .ކަމުގައި ބެލެވ ނެއެވެ

 

ސަްއޙަނޫން މަޢުޫލމާތު ދިުނން  .432 (ހ)
 ކަމުަގއި ބެލެވ ނެ ޙާލަތްަތއް 

މުދަލުެގ ށްފަިއވާ ބަޔާންކޮޑިކްލަރ ޝަނުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅި 
ސައްޙަ ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނ  މުދަލުގެ ޓެރިފް ރ ޓާއި  ކްލެސިފިކ ޝަނާއި

މުގެ ސަަބބުްނ ޑިއުޓ އަށް ދިމާނުވުކްލެސިފިކ ޝަން ނުވަތަ ޓެރިްފ ރ ޓް 
 .ދައްކަންޖެހ  ފައިސާގެ ޢަދަދު އިތުރުވުން

 

4.    

ލަތްތަކުގަިއ ހާނާޅާ މުދަލުގެ ފްރައިޓާއި އިންޝުއަރެންސް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަ
ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، ލަތްަތކުގައި އެހާނުވަތަ ދަށްކޮށް ހުށަހަޅާ 

 ޤަބޫުލކުރެވުން؛ކަސްޓަމްސްއަށް  އެއ  ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން ކަމަށް
 

9.    

 އް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުން؛މުދަލުގެ ސައްޙަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެ
 

3.    

ލަތެއްގައި އެ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( ހ)ގެ އްދާމި މާ
އ  ަސއްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު އެމައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފަިއވާ ގޮތަށް ަބލާއިރު، 

ކަސްޓަމްސްއަށް  އެކަށ ގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ކަމަށްދިނުން
އިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް ޖެނަމަ، އެ މައްަސލަޤަބޫލުކުރެވިއް

 .ނާޅައެވެ
 

   (ށ)

ަލތު ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާ ވަނަ  4ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  432މިގަވާއިދުގެ 
ކަން މައްސަލަތަކުގައި  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޞައްޙަ ނޫންފިޔަވައި، 

އެކަން ކުރި އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުމަށްފަހު، ، ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 
 .ފަރާތާމެދު ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅ ނެއެވެ

 

540.
  

ސަްއޙަ ނޫން މަޢުލޫާމތު 
ދިނުުމގެ ަމއްސަލަތަުކގައި 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

 ލިޔުމުން ނަސ ހަތްދިނުްނ؛
 

   (ހ)

 ތިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ 
 

   (ށ)

ފުރަތަމަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާ ކުރާނ  އެކަމެއްގައި ހިމެނ  މުދަލަށް 
ފަނަރަ ) %15ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ އެފްއޯބ  އަގުގެ 

 .އިންނެވެ( އިންސައްތަ

4.    
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ކަމެއްގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، ޖޫރިމަނާ މިފަދަ 

ރާނ  އެކަމެއްގައި ހިމެނ  މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫުލކުރާ ޖުމްލަ ކު
 .އިންނެވެ(  ފަންސަވ ސް އިންސައްތަ) %25އެފްއޯބ  އަގުގެ 

 

9.    

ކަމެއްގައި ދެފަހަރަށް ވުރެ ގިނަފަހަރު ޖޫރިމަނާކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، މިފަދަ 
މުދަލަށް ކަްސޓަމްސްއިން އެކަމެއްގައި ހިމެނ   ،ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު

އިން ( ފަންސާސް އިންސައްތަ) %50ޤަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ އެފްއޯބ  އަގުގެ 
 .ޖޫރިމަނާ ކުރެވ ނެއެވެ

 

3.    

ަނންބަުރގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ވަނަ 4ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  432މިގަވާއިދުގެ 
އަށް ހުށަހަާޅ ލަތުގައި، ެއ މައްސަލަ ޖެހުުނ ގުޑްސް ޑިކްލަރ ޝަން ކަސްޓަމްސްހާ

ފަރާތް ނުވަތަ ޑިކްލަރެންޓާމެުދ ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތ ން ފިޔަވަޅު 
 .އެޅ ނެއެވެ

 

ކްލެސިފިކ ޝަން ނުަވތަ ޓެރިފް  .541 (ހ)
 ދިމާުނވުުމގެ ަސބަުބންރ ޓް 

 ކުރެވ  ޫޖރިަމނާ 

ވަނަ  43ގުޑްސް ޑިކްލަރ ޝަން ހުށަހަޅާ ކޮންެމ  ފާހަގަކުރެވ މައްސަލަ 
 43ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާ ހަރަކު ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދިއުން؛ މިގޮތުން ފަ

ވަނަ ަފހަރު ލިޔުުމން އިންޒާރު ހަތަރު. ފަހަރު ނަސ ހަތް ދެވ ނެއެވެ
ރުފިޔާއިން  (ދިހަހާސް) -/10,000ވަނަ ަފހަރު ފަސްއަދި . ދެވ ނެއެވެ
 .ކުރެވ ނެއެވެ ޖޫރިމަނާ

 

4.    

ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތ ްނ  ވަނަ  4ގެ ( ހ)މި މާއްދާގެ 
ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު، ދެްނ އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ފާހަގަުކރެވ  ގުޑްސް 

ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ( ހ)ޑިކްލަރ ޝަނުން ފެށިެގން ޢަމަުލކުރާނ  މިމާއްދާގެ 
 .ގޮތުގެ މަތިން އެ ތަރުތ ުބންނެވެ

 

9.    

އެއްފަހަރާ ހުށަހަޅާފައިހުރި ގިނަ ގުޑްސް މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވުނ  
ކޮންމެ ޑިކްލަރޭޝަނެއްވެސް ބަލާނީ ވަކި ، ވެސްޑިކްލަރ ޝަންތަކަކުން ކަމުގައިވ ނަމަ

 .މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ

 

   (ށ)

ވަނަ ފަހަރާއި  3ވަނަ ފަހަރާއި  3ގުޑްސް ޑިކްލަރ ޝަން ހުށަހަޅާ  ފާހަގަކުރެވ މައްސަލަ : މިސާލު
ވަނަ  94ށްފަހު އެއަ .ދެވ ނެއެވެއިންާޒރު  ފަހަރުވަނަ  43 .ނަސ ހަތް ދެވ ނެއެވެ ރުފަހަވަނަ  49

 .އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މި ބޮޅު އަލުން ފެށ ނެއެވެ. ފަހަރު ޖޫރިމަނާކުރެވ ނެއެވެ
 

 

މިގަވާއިދުގެ ބ ނުމަށްޓަކައި ކުްށ ތަކުރާރުކުރުން ކަމުގައި ބަލާނ  އެ ކުށެއް ކުރި ތާރ ޚުން 
 .އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރ ގައި އެކުށެއް އަލުން ކޮށްފިނަމައެވެ( ދ އް ) 9ން މ ލާދ  ގޮތުން ފެށިގެ

542.
  

ކުށް ތަކުރާރު ކުރުން ކަުމަގއި 
 ބެލުން 
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ވަނަ ނަންބަރުގައި  4ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  432މ ގެ ތެރ ގައި މިގަވާއިދުގެ 
 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ުނހިމެނ ނެއެވެ

 
އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލާ ގުޅ ގޮތުން  ރާއްޖެއަށް

އެއްވެސް  އެކު ހުށަހަޅާފައިވާއި އެއާކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރ ޝަނާ
 ލިޔުމަކުން އެމުދަލުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު އެނގެން ުހރިނަމަ، ތިރ ގައި

އެލިޔުމުގައި ހިމެނުނު މުާދ ، ންުކރެވ  ޖޫރިމަނާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށްތަކުގައި
 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

 

.543 (ހ)
  

ޖޫރިަމނާކުުރމުން 
 އިސްިތސްާނވުން 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރކުރި ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުން؛
 

4.    

 ކަސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛
 

9.    

 ހިމެނ   ޝިޕްމަންޓުގައި މުދަލާއި މެނ ހި ޑިކްލަރ ޝަނުގައި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް
ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެްނ  ައންނަ ޓެރިފްރ ޓަށް ނުވަތަ ކްލެސިފިކ ޝަނަށް މުދަލުގެ

 ން ފިޔަވަޅު އެޅުމުލަތުގައި، އުޓ އަށް ދައްކަންޖެހ  ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވާ ހާޑި
 .އަންނަނިވި މުދާ އިސްތިސްނާ ކުރެވ ނެއެވެ

 

   (ށ)

މުދަލުގެ ކްލެސިފިކ ޝަން ދެނެގަނެވ ފަަދ އެއްޗަކަށް  މުދާ ބަލައިގެން އެ
 .ނުވުން
 

4.    

. މުދަލަކ  އާންމުގޮތެއްގައި ދެގޮތަކަށް ކްލެސިފައި ކުރެވިދާނެ އެއްޗަކަށްވުން
މިގޮތަށް ކްލެސިފައި ކުރެވ  ތަކެތި ބެލުމުގައި ބަލާނެ ިމންަގނޑު ތިރ ގައި 

 .ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނ އެވެ
 

9.    

އި ކުރެވ  މުދަލުގެ އެސެންޝަލް ކެރެކްޓަރ ދެނެގަުތމުގައި ކްލެސިފަ
 .ދަތިތަކެއް ހުންނަ ތަެކތި

 

     (ހ)

މުދާ ކްލެސިފައި ކުރުމަށްޓަކައި ބ ނުންވާ ޓެކްނިކަލް ަމޢުލޫމާތު ނުވަަތ 
އެމުދަލެއް ކްލެސިފައި ކުރުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބ ނުންވާ މަުޢލޫމާުތ 

ބަބުން މުދަލުގެ ކްލެސިފިކ ޝަްނ ފުރިހަމައަށް ލިބެްނ ނެތުމުގެ ސަ
 .ދެގޮތަކަށް ނިންމެން ުހންނަ ތަެކތި

 

     (ށ)

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަރުަގއި  3ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  432މި ގަވާއިދުގެ 
ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑިއުޓ  މާފުކޮށްދ ފައިވާ މުދަލާއި، ހާލަތުގައި ފިޔަވައި، 

މްޕޯޓްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިއުޓ  ދައްކަންނުޖެހ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ އެކްސްޕޯޓް އި
މުދަލާއި، ޝިޕްސްޓޯރގެ ގޮުތގައި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުަދލުގެ މައްސަލަތައް 

   (ނ)
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 .މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ 
 

 ންކޮށްފައިވާ ބަޔާވަނަ ަނންބަުރގައި  4ގެ ( ހ)ވަނަ މާއްާދގެ  433މިގަވާއިދުގެ 
މުދަލުގެ މައްސަލަތައް ހައުސްއަށް ގެންނަ ބޮންޑެޑްވެއަރހާލަތުގައި ފިޔަވައި، 

 .މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ 
 

   (ރ)

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ފާހަގަވުމުގެ ކުރިން، 
މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަށް ނުވަަތ  ށް ނުވަތަ އެފަރާތަޕޯޓްކުރާ އިމްމުދާ  އެ

 ހުށަހަޅައި  ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަމުގެ ތަފްސ ލު، އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ޑިކްލަރެންޓަށް
 ޖޫރިމަނާކުރުމުން އެމިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ފިނަމައެކަމެއް އިސްލާޙްކޮށް

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެފަރާތް 
 

   (ބ)

މެދު އެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވުނު ފަރާތް ހިތްހަމަ ދަށުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާއަކާ މި ގަވާއިދުގެ
ނުޖެހިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި، އެ 

ޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފަިއވާގޮތަށް ރި
އެމައްސަލައިގައި ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާއާމެދު ގޮތެއް ިނންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަމާބެހ  ކޮމިޓ ގެ 

 .ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެެނރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ
 

ޖޫރިަމނާގެ މަްއސަލަ  .434
ކޮމިޝަަނރ ޖެނެރަލް އޮފް 
 ކަސްޓަމްްސއަށް ހުށަެހޅުން 

ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރެކުރަން ނުވަތަ  ،މުދަލަކ  ށްހުރިސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ނުކޮ ކަ
ސިއްރުން ބ ރުކުރަްނ އުޅުނު މުދާ ކަމަށް އެަކށ ެގންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއިން 

އެތެރެކުރަން މުދާ ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެއ  ބިނާކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލުކުރެވ ނަމަ، 
ވަނަ  433ގަވާއިދުގެ މި ކަމަށް ބެލުމަށް  ބ ރުކުރަން އުޅުންމުދާ ނުވަތަ ސިއްރުން ން އުޅު

 .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ މާއްދާ
 

ސިްއރުން ުމދާ އެެތރެކުރަން  .433
އުޅުނު ަކމަށް ބެލެިވދާނެ 

 ޙާލަތްތައް 

 އުނިކުރެވިފައި
 

547.
  

ިދމާނުުވާމއި  ކްލެސިފިކ ޝަން
މުދާ ެއްއވެސް ިމންަވރަކަށް 

 މާުނނުުވން ދި

.548 އުނިކުރެވިފައި
  

ިދމާނުުވާމއި  ކްލެސިފިކ ޝަން
މުދާ ެއްއވެސް ިމންަވރަކަށް 

 ޫޖރިމަނާުކެރވ  ދިމާުނނުުވމުން 
 އުސޫލު 

 އުނިކުރެވިފައި
 

432.  

 
 ބާބު  ދެވަނަ 

 
 އަަދބު ގެ އ  ކުށްކުށާއި އެހެިނހެން 
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 ކުރެވ   މަނާޖޫރި ސަބަބުން  ޚިލާފުވުމުގެ  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ

 ގައި (ރ) މާއްދާގެ މި ،ފަހަރަކު ކޮންމެ  ތަކުރާރުކުރާ އެކުށް ،މައްސަލަތަކުގައި
 .އިތުރުކުރެވ ނެއެވެ %50 ފަހަރަކު އަދަދަށް ތާވަލުގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

.550 (ހ)
  

 ކުށްކުށުގައި  އެހެނިހެން 
 ގޮުތގެ  ކުެރވ   ޖޫރިަމނާ 
 ތަފުސ ލު

 ޖޫރިމަނާކުރި ،ބަާލނ  ކަމުގައި ތަކުރާރުކުރުން ކުށް  ބ ނުަމށްޓަކައި  މާއްދާގެ މި
 އެކުށެއް ތެރ ގައި ދުވަހުގެ އަހަރު (އެކެއް) 1 ގޮތުން މ ލާދ  ފެށިގެން  ތާރ ޚުން
 .ކޮށްފިނަމައެވެ  އަލުން
 

   (ށ)

 ފަހަރަށް  (ތިނެއް) 3 އެއްކުށެއް ތެރ ގައި  ދުަވހުގެ އަހަރު (އެކެއް) 1 މިލާދ 
 ގެންދާ ދެމުން އެފަރާތަކަށް މުއްދަތަށް މަސްދުވަހުގެ (ހައެއް) 6 ،ކޮށްފިނަމަ ތަކުރާރު
ނޑާލެވ ނެއެވެ މެދު ޚިދުމަތް  .ކަ

 

   (ނ)

 ކުރެވ   ޖޫރިމަނާ ސަބަބުން  ޚިލާފުވުމުގެ  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ
 ތިރ ގައި އަދަދުތައް ކުރެވ ނެ ޖޫރިމަނާ  ފަރާތް ކުށްކުރި އެ ،މައްސަލަތަކުގައި
 .މިވަނ އެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 

   (ރ)

    ކުށް އަދަދު ކުރެވ ނެ ޖޫރިމަނާ

 ކަސްޓަމްސްއިން މުދަލެއްގައި ޓްރާންސިޓް .4 ރުފިޔާ  50,000
ނޑުމުގެ  ކަސްޓަސްއިން ސިލެއް ޖަހާފައިވާ  ކެ
ނޑުން އެސިލު ނުވަތަ ހަލާކުކުރުން  ކުރިން  ކެ
 އެއްޗެއް  ބަންދުކޮށްފަިއހުރި މުދާ އެ ނުވަތަ 

 ލާކުކުރުންހަ ގޮތަކަށް  އެއްވެސް 
    

 ގެންނަ  މެދުވެރިކޮށް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން .9 ރުފިޔާ   10,000
 އ ޖެންޓް ހުށަހަޅާ  ގުޅ ގޮތުން  ތަކެއްޗާ

 ޝިޕްމަންޓުގައި ތަކެތި  ނުހިމެނ   މެނިފެސްޓުގައި
 ހުރުން

    

 ކަސްޓަމްސްގެ  ،ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ .3 ރުފިޔާ   5,000
 އަދި އުޅަނދުފަހަރު މ ހުންނާއި  ހުއްދަނެތި 
 ވަނުން ތަކެތި  ވެހިކަލްފަދަ 
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 ކަސްޓަމްސްގެ ،ނެތި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ .3 ރުފިޔާ   25,000
 އުޅަނދުފަހަރަށް  އޮންނަ ދަށުގައި  ކޮންޓްރޯލުގެ 

 .އައިސްވުން ގޮސް
    

 އުޅަނދަކަށް އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް .4 ރުފިޔާ   35,000
 ނުވަތަ ރިންކު  އެރުމުގެ ކަސްޓަމްސްއިން

ރޑް  އަރައި  ދިނުުމގެކުރިން ކްލިއަރެންސް އިންވާ
 ބ ލުން  އަރުވައި މުދާ ފ ބުމާއި 

    

 އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ބ ރުން ރާއްޖެއިން .3 ރުފިޔާ   10,000
 އަންނަތާ  ބަނދަރަށް  ،އުޅަނދުފަހަރު
 ގަޑިއިރުގެތެރ ގައި  12ގިނަވެގެން 

ރޑް ކަސްޓަމްސްއިން  ކްލިއަރެންސް އިންވާ
 ން ނުހޯދު

    

 އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ބ ރުން ރާއްޖެއިން .3 ރުފިޔާ   25,000
 އައިސް  ބަނަދރަކަށް ރާއްޖ ގެ  އުޅަނދުފަހަރު

  ނ ންގުން  ކަސްޓަމްސްއަށް
    

 އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ނެތި  އ ޖެންޓަކު .3 ރުފިޔާ   5,000
ރޑް  އުޅަނދުފަހަރަށް   ދ  ކްލިއަރެންސް އިންވާ

 ގެތެރ ގައިގަޑިއިރު 48 ފެށިގެން  ވަގުތުން 
 .ހަމަނުޖެއްސުން  އ ޖެންޓަކު

 

   

 ފަރާތް  ހަވާލުވެފައިވާ އ ޖެންޓްކަމާ  އުޅަނދެއްގެ .2 ރުފިޔާ   5,000
 48 ގިނަވެގެން ވަކިކުރާތާ އ ޖެންޓް 

 .ހަމަނުޖެއްސުން އ ޖެންޓަކު  ގަޑިއިރުގެތެރ ގައި
 

   

ރޑް އުޅަނދުފަހަަރށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް .44 ރުފިޔާ   25,000  އިންވާ
 ކަސްޓަމްސްގެ ދިނުމުގެކުރިން ކްލިއަރެންސް
 ،ކ ވޯލް ،ފާލަން މަގަތު ،އުޅަނދެއް އެ ހުއްދަނެތި 
ނޑުފަހަރު  އަދި ބޯޓުފަހަރާއި   ތަކެއްޗާއި ފަދަ ބަ
 އެލޯންގސައިޑްކުރުން ކައިރިކޮށް ތަންތަަނށް 
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ރޑް  .44 ރުފިޔާ   50,000  އުޅަނދެއް ،ނުހޯަދއި ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ
 ރާއްޖ ގެ ދިއުމާއި ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން

 ބ ރުވުން  ސަރަޙައްދުން 

   

 އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ބ ރުން  ރާއްޖެއިން .49 ރުފިޔާ   30,000
 ބަނދަރުތައް  ރަސްމ  ހުއްދަނެތި  ކަސްޓަމްސްގެ

 ދިއުން  އެހެންތަންތަަނށް  ފިޔަވައި

   

 އެހެންތަންަތނަށް  ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ   .43 ރުފިޔާ   30,000
 އުޅަނދު އެ ،އުޅަނދު ހުއްދަދެވ  ދިއުމުގެ
 އެހެން  ފިޔަވައި ތަން  ދ ފައިވާ ހުއްދަ  ދިއުމުގެ

 އެ ހުއްދަނެތި  ކަސްޓަމްސްގެ ދިއުމާއި ތަންތަަނށް 
 އަރުވައިބ ލުން  މުދާ ފ ބުމާއި އަރާ އުޅަނދަށް

 

   

 އެހެންތަންަތނަށް  ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް  ރަސްމ   .43 ރުފިޔާ   25,000
 އުޅަނދަކާ ދ ފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ

 ހުއްދަދ ފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން  ކައިރިކުރުމަށް
 އެ ،އުޅަނދެއް އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދެއް
 އުޅަނދަކަށް  އެފަދަ ކައިރިކުރުމާއި  އުޅަނދަކާއި
 މ ހުން ބ ލުމާއި އަރުވައި އެއްޗެއް  އެއްވެސް 
  ފ ބުން  އަރައި

 

   

 އުޅަނދުފަހަރަށް  ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން .44 ރުފިޔާ   35,000
 ރާއްޖެއިން ،ތެޔޮ ބަންކަރު ދޫކުރެވ  އެޅުމަށްޓަކައި

 އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު  ދަތުރުކުރާ  ބ ރަށް 
 ރާއްޖ ގައި އެޅުމާއި  އުޅަނދުފަހަރަށް 
 .ދޫކުރުން ބ ނުންކުރުމަށް 

 

   

 އެތެޔޮ ،އުޅަނދަކުން އަޅައިދެވ   ތެޔޮ ބަންކަރު  .43 ރުފިޔާ   35,000
 ،އެޅުމާއި އުޅަނދަކަށް  އެއްވެސް އެހެން

 .ދޫކުރުން ބ ުނންކުރުމަށް  ރާއްޖ ގައި

   

 ދ ފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް .43 ރުފިޔާ   35,000
 .ގެންގުޅުން ފަތުރުވެރިން އުޅަނދެއްގައި

 

   

ނޑުމަގުން .43 ރުފިޔާ   15,000  އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަ
 ޑިކްލަރ ޝަނުގައި ކުރޫ  ،ގެންނަ ންފަޅުވެރި
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 ފިޔަވައި  ބަނަދރުތައް ރަސްމ  ތަކެތި  ހިމަނާފައިވާ 
 .ބ ލުން  ތަނަކަށް  އެހެން

 
 ޚިދުމަތްހޯދާ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ .42 ރުފިޔާ   20,000

 މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ލިޔުންތަކާއި  ފަރާތްތަކުގެ 
 ދަހުއް ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ރައްކާތެރިނުވުމާއި

 އެހެން  މަޢުލޫމާތު  ލިޔުންތަކާއި  އެފަދަ  ނެތި 
 .ހާމަކުރުން  ފަރާތަކަށް 

 

   

 ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ  ސިއްރު  .94 ރުފިޔާ   20,000
ނޑައަޅާ   މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ކަ
 މަގުފަހިވާނެ  ކަމަކަށް އެފަދަ އަދި ،ހާމަކުރުމާއި

 .ޢަމަލުކުރުން  ގޮތަށް 
 

   

 މުާޢމަލާތްތަކުގައި  ކުރެވ  ކަސްޓަމްސާއެކު  .94 ރުފިޔާ   30,000
ނޑައެޅިގެން އ ޖެންޓުން   މަސައްކަތް އޮޅުވާލަން  ކަ

 .ކުރުން
 

   

 މުާޢމަލާތްތަކުގައި  ކުރެވ  ކަސްޓަމްސާއެކު  .99 ރުފިޔާ   30,000
ނޑައެޅިގެން  ކަސްޓަމްސްގެ އޮޅުވާލުމަށް ކަ

 .ދިނުން  ލަފާ  އ ޖެންުޓން ފަރާތަކަށް ހޯދާ ޚިދުމަތް
 

   

 ފަރާތްތަކާއި ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ .93 ރުފިޔާ   10,000
 ނ ދެވ  ގުޅުމަށް އޮންނަ  ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ 

 .ކުރުން އ ޖެންޓުން  ޢަމަލެއް ފޯރާފަދަ އަސަރެއް 
 

   

 ނެތި ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން .93 ރުފިޔާ   500
 .އައިސްވުން ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް 

   

 މ ހަކަށް  އެރުމަށް ފަހަރަށް  އުޅަނދު .94 ރުފިޔާ   10,000
 މ ހަކު އެހެން ނޫން  އެމ ހާ  ،ފާސް ދޫކުރެވިފައިވާ
 .ބ ނުންކުރުން 

    

 އ ޖެންޓްކަމުގެދަށުގައިވާ ބ ނުންކޮށްެގން  ފާސް .93 ރުފިޔާ   10,000
 އުޅަނދުފަހަރަށް  އެހެން ފިޔަވައި  އުޅަނދުފަހަރު

    .އައިސްވުން ގޮސް
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 މަސައްކަތްކުރާ ފިހާރައިގައި ހިލ  ޑިއުޓ  .93 ރުފިޔާ   5,000
 ޑިއުޓ  ،ގަތުމާއި ތަކެތި  ތަނުން  އެ  ،މުވައްޒަފެއް

 އެތެރެކުރުމާއި  ތަކެތި  ހުންނަ  ފިހާރައިގައި ހިލ 
 .އުޅުން އެތެރެކުރަން  ތަކެތި  އެފަދަ

    

 އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ  ފުރާ ބ ރަށް  ރާއްޖެއިން .93 ރުފިޔާ   5,000
 އެހެން  ފިޔަވައި ކުރޫން ނުވަތަ  ފަސިންޖަރުން

 .ވިއްކުން  ތަކެތި  ފިހާރައިން  ހިލ  ޑިއުޓ  މ ހަކަށް
    

 ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރ ގައި
 ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި  ޝަރ ޢަތަށް  މައްސަލަ  އެ ތަޙުޤ ޤުކުރުމަށްފަހު މައްސަލަތައް
 .ފޮނުވ ނެއެވެ  އޮފ ހަށް ޖެނެރަލްގެ ރޕްރޮސެކިއުޓަ

 

   (ބ)

 އުޅަނދު ދޫކުރެވ  މުދަލެއް އެ ، މުދަލެއް ދޫކުރެވ  ގޮތުގައި ޝިޕްސްޓޯރގެ
 ފަޅުވެރިން އުޅަނދުގެ އެ ނުވަތަ ،ގެންދިއުމާއި ތަނަކަށް  އެހެން ފިޔަވައި
 ؛ވިއްކުން ނުވަތަ  ދިނުން  އެހެންފަރާތަކަށް  ފިޔަވައި

 

4.    

 މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  މުދާ ޕޯޓްކުރާއިމް ރާއްޖެއަށް
 ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ  ،ކުރިން ދޫކޮށްލުމުގެ  ދަށުން ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ހުއްދަ ގެންދިއުމުގެ ބ ރަށް  ސަރަޙައްދަކުން  ކަސްޓަމްސްގެ ނެތި  ހުއްދައެއް
 ؛ދިނުން ފަރާތުން  ހިންގާ ބަނދަރު 

 

9.    

 މުދަލަށް  އެކްސްޕޯޓްކުރާ  ރާއްޖެއިން ުނވަތަ މުދާ ރާއިމްޕޯޓްކު ރާއްޖެއަށް
 ؛ގެއްލުންދިނުން ފަރާތުން  ހިންގާ ބަނދަރު 

 

3.    

 ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓްގެ ،ފިޔަވައި މުދާ އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖ ގައި
  ،ފޮުނވާއިރު ޤައުމަކަށް އެހެން މުދަލެއް ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގައި

 އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖ ގައި މުދަލަކ  އެ މެއްގައިލިޔު މުދަލާބެހ   އެ
 ފޮނުވި  މުދާ ނުވަތަ ،ބަދަލުކުރުން ލިޔުން އެނގ ނެގޮަތށް  މުދަލެއްކަން

 ؛ބަދަލުކުރުން މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ ލިބެންވ   މުދާ ފަރާތާއި
 

3.    

 ކަސްޓަމްސްގެ ބަނދަރުތަކުގައި  ރަސްމ  ސަރަޙައްދުތަކަށާއި  ކަސްޓަމްސްގެ
ނޑައަޅާފައިވާ ރަޙައްދުކަމަށް ސަ  އަދި އުޅަނދުފަހަރު މ ހުންނާއި  ތަންތަަނށް  ކަ

4.    
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 އެތަންތަން  ހުއްދަނެތި  ކަސްޓަމްސްގެ ،ވަދެނުކުތުމަށް ވެހިކަލްފަދަތަކެތި 
 ؛ދިުނން ހުއްދަ ފަރާތްތަކުން  ހިންގާ 
 

 އޮންނަ  ދަށުަގއި ކޮންޓްރޯލުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ،ނެތި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ
 ؛ބ ލުން އަރުވައި  ތަކެތި  ނދުފަހަރަށް އުޅަ
 

3.    

 މުދާ ކުރިން އެރުމުގެ ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދަކަށް އަންނަ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް
 ؛ބ ލުން އަރުވައި

 

3.    

 ؛އައުން އަނުބރާ ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް  ޗެކެއް ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

3.    

  ބަލަހަްއޓަންޖެހ   ރައްކާކޮށް ގުޅިގެން ކާމުޢާމަލާތަ ކުރެވ  ކަސްޓަމްސްއާއެކު 
 ؛ހަލާކުކޮށްލުން ނުވަތަ ނެތިކޮށްލުން  ނުވަތަ  ނުދެއްކުން  ލިޔުން
 

2.    

 އޮންނަ  ހުއްދަ ނުވަތަ  ރިސޯޓްތަކަށް އެކި ވެއަރހައުސްތަކުން ބޮންޑެޑް
 ބާވަތްތައް  އެކުލެވ  އޫރުމަސް  އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި  ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް 
 ؛ގެންދިއުން ތަނަކަށް  އެހެން ފިޔަވައި ތަން ޖެހ  ގެންދަން

 

10    

 އޮންނަ  ހުއްދަ ނުވަތަ  ރިސޯޓްތަކަށް އެކި ވެއަރހައުސްތަކުން ބޮންޑެޑް
 ބާވަތްތައް  އެކުލެވ  އޫރުމަސް  އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި  ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް 
 ؛އްކުންވި ނުވަތަ  ދިނުން  ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް ޚިލާފަށް  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 

 

11    

 ބޮންޑެޑް  ފަރާތުން  އެ ފަރާތުންނާއި  ހިންގާ  ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް
ނޑައަޅާފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް  ސަރަޙައްދަށް ހިންގާ  ވެއަރހައުސް   ކަ
 ޤާނޫނާއި ބާވަްތތައް  އެކުލެވ  އޫރުމަސް  އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި މުވައްޒަފަކު
 ؛ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުން  ފަރާަތކަށް އެއްވެސް  ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ

 

12    

 ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  އުޅަނދު
 ނުވަތަ  ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ  އުޅަނދެއް އެދެފި ބ ނުންވެގެން 

 ؛ނުދެއްކުން  ލިޔުމެއް ނުވަތަ  މ ހެއް ނުވަތަ  އުޅަނދުގައިހުރި އެއްޗެއް 
  

13    

 ބަލަން  ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި އިބަލަ ތަކެތި މ ހުންނާއި 
 ؛ނުދެއްކުން  ލިޔުމެއް ނުވަތަ  އެއްޗެއް އެދެފި ދެއްކުމަށް ބ ނުންވެގެން 

 

14    

 ރާއްޖެއިން މުދާ ސިއްރުން  ނުވަތަ  އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް މުދާ ސިއްރުން
 ؛ބ ރުކުރުން

 

15    
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 ތަކެތި  ނުވަތަ ރެކުރުންއެތެ ތަކެތި  ރާއްޖެއަށް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި 
 ؛ބ ރުކުރުން

 

16    

 ؛ގެނައުން ބަދަލު ލިޔުމަށް އޮޅުވާލުމާއި ލިޔުން ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް
 

17    

 ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތެއް  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަކަށް  ތިންވަނަ 
 ؛ނުދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެމަޢުލޫމާތެއް  އެދުމުން ލިޔުމަކުން

 

18    

 ނުވަތަ ދ ގެން މަޢުލޫމާތު ނޫން  ޞައްޙަ  ނުވަތަ  މަޢުލޫމާތު  ދޮގު
 މައްސަލަތަކުގައި ،އުޅުމާއި ހޯދަން  އިނާމު ފައިސާގެ ނަހަމަގޮތުގައި 
 ދ ން  އިނާމު ފައިސާގެ މުވައްޒަފުންނަށް  ބައިވެރިނުވާ ނުވަތަ ޝާމިލްނުވާ 

 .ދިނުން  އިނާމު  ފައިސާގެ މުވައްޒަފުންނަށް  މިފަދަ ،އުޅުމާއި
 

19    

 ވުމުގެ ޚިލާފު  ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި  ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ މާއްދާގައި މި
 އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ މައްސަލައަކާމެދު

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މިމާއްދާ
 

   (ޅ)
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 ބައި  ވިިހވަނަ 

 ޖަދުވަލުތައް 
 
 
 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގައި ސަރަޙައްދުތަކުގެ  ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަށާއިރު ޢަމަލުުކރަން ގަވާއިދަށް މި   (ހ)  ަބޔާންކޮށްފައި ތިރ ގައި ތަންތަން  ކަ
 .މިވަނ އެވެ

 
 އެންކަރ ޖް  ބަނދަރުގެ  އެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި މާލ ގެ .1 
 ޖްއެންކަރ  އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި  ހިތަދޫ  އައްޑުއަތޮޅު  .2 

 އެންކަރ ޖް އެބަނަދރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ކުޅުދުއްފުށ  ދެކުނުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .3 
 ގައި (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  6 ގަވާއިދުގެ މި ،ހިމެނ  އެއަރޕޯޓުގައި އިންޓަރނ ޝަލް  ނާޞިރު އިބްރާހ މް އޮންނަ  ހުޅުލ ގައި .4

   ތަންތަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ގައި (ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 6 ގަވާއިދުގެ މި ،ހިމެނ  އެއަރޕޯޓުގައި އިންޓަރނ ޝަލް  ގަން ންނައޮ ގަމުގައި އައްޑުއަތޮޅު  .5 

  ތަންތަން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ބަނދަރުތަކުގެ  އެ ބަނަދރުތަކާއި ހަދާފައިވާ ތިލަފުށ ގައި .ކ ބަނދަރުކުރުމަށް  އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބ ރަށް ރާއްޖެއިން .6

  އެންކަރ ޖް
 ވެއަރހައުސް  ބޮންޑެޑް ވެއަރހަސްތަކާއި ގެކަސްޓަމްސް .7

 
ނޑައެޅ   ގޮތުގައި  ބަނަދރުގެ ރަސްމ  އެކިދުވަސްވަރަށް އިތުރުންވެސް މ ގެ  (ށ)  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ތަްނތަން  ކަ

 .ކުރެވ ނެއެވެ
 
 
 

 
 
ނޑުމަގުން  (ހ) ރޑް  އުޅަނދުފަހަރަށް  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ކަ  ބަނދަރުތައް  ދެވ ނެ ކްލިއަރެންސް ރޑް އައުޓްވާ އަދި އިންވާ

 އެންކަރ ޖް  ބަނދަރުގެ  އެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި މާލ ގެ .1
 އެންކަރ ޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި  ހިތަދޫ  އައްޑުއަތޮޅު  .2

 އެންކަރ ޖް އެބަނަދރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ކުޅުދުއްފުށ  ދެކުނުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .3

 (އުޅަނދުފަހަރަށް ޓޫރިސްޓު ހަމައެކަނި ) ބަނދަރު ޔޮޓް އުލިގަމުގެ  އުތުރުބުރ  ތިލަދުންމަތ   .4

 

ރޑް  އުޅަނދުފަހަރަށް  އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން  (ށ) ރޑް  އަދި އިންވާ  ބަނދަރުތައް  ދެވ ނެ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ
   އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނ ޝަލް  ާނޞިރު އިބްރާހ މް  އޮންނަ ހުޅުލ ގައި .1

 އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނ ޝަލް  ގަން  އޮންނަ  ގަމުގައި އްޑުއަތޮޅު އަ .2

9ޖަދުވަލު   

4 ޖަދުވަލު  
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ނޑުމަގުން  މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރ ގައި ލިސްޓުގައި ކުރޫ ފަސިންޖަރުްނނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ކަ
 .ހިމަނަންވާނެއެވެ 

 
 މަޢުލޫމާތު  ބެހ   އުޅަނދާ  (ހ)

 ނަން އުޅަނދުގެ .1
 ނަންބަުރާު ރަޖިސްޓަރ   އުޅަނދުގެ .2
 ޤައުމު ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރ   އުޅަނދު .3
 ބަނދަރު ފުރި އެންމެފަހުން  އުޅަނދު .4
 ބަނދަރު  އައި ނދުއުޅަ .5
 ނަން  ބަނދަރުގެ ފުރާ އުޅަނދު .6
 ގަޑި  އެންކަރކުރި .7
 ނަން  ވެރިފަރާތުގެ އުޅަނދުގެ ނުވަތަ  އ ޖެންޓް  .8
 އަދަދު މ ހުންގެ އޮފްވި ސައިން  އަދި އޮން ސައިން .9

 ތާރ ޚު އައި އުޅަނދު .10
 ތާރ ޚު  ފުރާ އުޅަނދު .11

 
 ތު މަޢުލޫމާ ފަސިންޖަރުންގެ ފަޅުވެރިންނާއި  (ށ)

 ނަން  ފުރިހަމަ .1
 މަޤާމު .2
 ނިސްބަތް  ޤައުމ  .3

 
 

 
ނޑުގެ  ރަސްމ   (ހ)  ބަނދަުރތައް ކަ

 އެންކަރ ޖް  ބަނދަރުގެ  އެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި މާލ ގެ .1
 އެންކަރ ޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި  ހިތަދޫ  އައްޑުއަތޮޅު  .2

 އެންކަރ ޖް އެބަނަދރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ކުޅުދުއްފުށ  ދެކުނުބުރ   ތިލަދުންމަތ   .3
 
 ބަނދަރުަތއް ވައިގެ ރަސްމ    (ށ)

   އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނ ޝަލް  ާނޞިރު އިބްރާހ މް  އޮންނަ ހުޅުލ ގައި .1
  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނ ޝަލް  ގަން  އޮންނަ  ގަމުގައި އައްޑުއަތޮޅު  .2
 

3ޖަދުވަލު   

3 ދުވަލު ޖަ  
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 ނަންބަރު  ޕާސްޕޯޓް  .4
 ތާރ ޚު  ދޫކުރި ޕާސްޕޯޓް  .5
 ތާރ ޚު ހަމަވާ މުއްދަތު ޕާސްޕޯޓުގެ  .6
 ތާރ ޚު އުފަން .7
 އަދަދު ފަސިންޖަރުންގެ ފަޅުވެރިންނާއި ރާއްޖ ގެ .8
 ދަދުއަ ފަސިންޖަރުންގެ ފަޅުވެރިންނާއި ބ ރުގެ ރާއްޖެއިން .9

ނޑުމަގުން .10  ސ ލް ސޮޔާއި  މާސްޓަރުގެ ލިސްޓުގައި ކުރޫ ފަސިންޖަރުންާނއި އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ  ރާއްޖެއަށް ކަ
 .އޮންނަންވާނެއެވެ 
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ްޓާރންސްޝިޕްމެންޓް / ކަސްޓަްމސް ޓްރާންިސޓް :  4 ޖަދުވަލު   
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ުގޑްސް ޑިްކލަރ ޝަން : 3 ޖަދުވަލު  
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އުަޅނދު ެޗކްކުރުމަށް އެދ  ފޯމް : 3 ޖަދުވަލު  
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ވެސެލް ެއރަިއވަލް ިއންފޮމ ަޝން ފޯމު : 3 ޖަދުވަލު  
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ކުރޫ ޑިކްލަރ ޝަން : 2 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.  
________________________________________________________________________________________________ 
 

މާއި ސްޕެސިފިކ ޝަން ހުށަހަޅަްނވ  ގޮތުގެ ނަޫމނާ އުޅަނުދެގ ކުރެހު: 44 ޖަދުވަލު  
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Complement 

• Civilian Officers:   
• Commissioned Officers:   
• Licensed Engineers:  
• Crew: 1 
• Scientists:  

____________________________________________________________________________________________ ____ 
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ޖެނެރަލް ޑިކްލަރ ޝަން : 44 ޖަދުވަލު  
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ރަސްމ  ަބނދަރުތައް ފިޔަަވއި އެެހނިހެން ތަންަތނަށް މުދާ އަުރވައި : 49 ޖަދުވަލު
 ބ ލުމަށް އެދ  ފޯުމ 
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އެޕްލިކ ޝަން ފޮރ ިއންޓަރ ެއޓޮލް ޓްެރވެލިްނގ ޕަރިމޓް : 43 ޖަދުވަލު  
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ނޑުަމުގން އެތެރެުކރާ މުދަލާއި ބ ރުކުރާ މުދަުލގެ އިންަޥރޑް : 43 ލުޖަދުވަ ކަ
ރޑް މެިނެފސްޓް އިސްލާހުކުރުމަށް އެދ  ފޯމް   އަދި ައއުްޓވަ
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ަވއިގެ ަމގުން އެތެރެކުރާ މުދަާލިއ ބ ރުކުރާ މުދަުލގެ : 44 ޖަދުވަލު
ރޑް އަދި އަުއޓްަވރޑް މެިނފެސްޓް އޮްނަނންވ  ގޮތުގެ ނަމޫނާ   އިްނވަ
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ރާއްެޖއަްށ ގެްނނަ މުދަލުެގ ިއންަވރޑް ައދި : 43 ދުވަލުޖަ
ރޑް މެިނފެސްްޓ އިސްލާހުކުރުމަށް ެއދ  ފޯމް    އަުއޓްވަ
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ވެލުއ ޝަން ފޯމް -ޕްރ  : 43ޖަދުވަލު   



300 
 

އެޑިަޝަނލް އިްނފޮމ ޝަން ޝ ްޓ ފޯރ : 43 ޖަދުވަލު
 މެރިން ވެސެލްސް ފޯމު 
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302 
 

މް ކްރޫ ެއްނޑް ޕެސެންޖަރ ވެލުއ ަޝން ފޯ: 42 ޖަދުވަލު  
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އަނބުރާ ގެންާދގޮތަށް މުދާދޫކުރުަމށް އެދ  ފޯމް : 94 ޖަދުވަލު  
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ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަަޙއްދުތަކަށް ވަދެނުކުެމވުމުެގ : 94 ޖަދުވަލު
 ހުއްދައަށް އެދ  ފޯމް 
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ބޮްނޑް ކ ޕަރުން ރަޖިސްަޓރ ކުރުަމށް އެދ  ފޯމް : 99 ލުޖަދުވަ  
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ދި ހުށަހަޅާ ފޯމް ޤާނޫނ  ަވކ ލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެ: 93 ޖަދުވަލު  
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ޤާނޫނ  ަވކ ލެއްގެ ގޮތުަގއި ކަސްަޓމްސްއިން ގަބޫލުކުރިކަްނ އަްނގާ : 93 ޖަދުވަލު
 ލިޔުން 
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ހާޒިރުވުަމށް އަްނގާ ޗިޓް : 94 ޖަދުވަލު  
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ބޮްނޑެްޑ ވެައރހައުސް ރަޖިްސޓްރ  ކުރުމަށް އެދ  ފޯމް : 93 ޖަދުވަލު  
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ސަށް އެދ  ފޯމް ކަސްޓަމްސް މެދުވެިރންގެ ަލއިަސން: 93 ޖަދުވަލު  
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އުޅަނުދަފހަރުގެ އ ޖެްނޓްކަން ުކުރމުގެ ލައިަސންސަށް : 93 ޖަދުވަލު
 އެދ  ފޯމް 
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ލޯކަލް ކޫރިއަރ އ ޖެްނޓުން ރަިޖސްޓަރ ކުރުމަށް ެއދ  ފޯމް : 92 ޖަދުވަލު  
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އެކްސްޕޯޓަރ ރަޖިްސޓަރ ކުރުމަށް އެދ  ފޯމް / އިމްޕޯަޓރ : 34 ޖަދުވަލު  
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ހާރަ ރަޖިސްްޓރ  ުކރުމަށް އެދ  ޑިުއޓ  ިހލ  ފި: 34 ޖަދުވަލު
 ފޯމް 
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ތަފާސްިހސާބަށް އެދ  ފޯމް : 39 ޖަދުވަލު  
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ޑިކްލެައރކުރި ަވރަށްވުެރ މުދާ ިއތުރުވުމުން ޫޖރިމަނާ : 33 ޖަދުވަލު
 ކުރިކަމުގެ ލިޔުން 
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ނޑު ރާއްެޖއަށް : 33 ޖަދުވަލު މަރުެވަފިއވާ މ ހުްނގެ ހަށިގަ
 އިމްޕޯޓްކުރުމަށް އެދ  ޯފމް
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ނޑު ރާއްެޖއިން : 34 ޖަދުވަލު މަރުެވަފިއވާ މ ހުްނގެ ހަށިގަ
 އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އެދ  ފޯމް 
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 ތަފުސ ލު  ގޮތުގެ  ނަގާނެ  ފ  ތަކެއްޗަށް  އިންދޫކުރާ ކަސްޓަމްސް ބ ނުްނތަކަށް  އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދ  ކަސްޓަމްސްއިން
 .ވެމިވަނ އެ ތިރ ގައި

 

 ތަފުސ ލު ޚިދުމަތުގެ ފ 

 ސެޓްފިކެޓް ޕ .އެސް .ޖ  .4 ރުފިޔާ   200

 ސެޓްފިކެޓް  ސަޕްޓާ . 9 ރުފިޔާ   200

 ސެޓްފިކެޓް ސަފްޓާ .3 ރުފިޔާ   200

 ސެޓްފިކެޓް  ޝޯޓްލ ންޑް . 3 ރުފިޔާ   100

 ސެޓްފިކެޓް ޑެމ ޖްލ ންޑް. 4 ރުފިޔާ   100

 އޮރިޖިން އޮފް ސެޓްފިކެޓް. 3 ރުފިޔާ   200

ނޑަކަށް) ފ  ނަގާ ކުރުމަށް ޕްރިންޓް ފޯމު. 3 ރުފިޔާ   1  (ގަ

 (ފޯމަށް ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް ) ޗާޖް ޕްރޮސެސިންގ. 3 ރުފިޔާ   12

 (އައިޓަމަކަށް ކޮންމެ ފޯމުގެ ޑިކްލަރ ޝަން ގުޑްސް) ޗާޖް  ޕްރޮސެސިންގ. 2 ރުފިޔާ   1

ނޑުމަގުން. 44 ރުފިޔާ   1,000 ރޑް  އަދި ރޑްއިންވާ އުޅަނދުފަހަރަށް  އަންނަ ކަ  ،ފ  ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާ

ނޑުމަގުން ގެންަނ މުދާ ަރސްމ  ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެެހން ތަންަތނަށް މުާދ ބ ލުަމށް . 44 ރާއްޖެއިން ބ ރުން ރާއްޖެައށް ކަ
 .އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ފ  ނަގާނ  ތިރ ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތ ްނނެވެ

 ދަތުރަކަށް ) ތިލަފުށި .ކ ((ހ) ރުފިޔާ   25,000.00

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

 ދަތުރަކަށް ) ހުޅުލެ.ކ ((ނ) ރުފިޔާ   50,000.00

 ދަތުރަކަށް) ހުޅުމާލެ .ކ ((ރ) ރުފިޔާ   50,000.00

އި ތަންތަނަްށ ރަށްރަށާ ކަތްކުރާމަސައް  ސިނާއ  ރިސޯޓްތަކާއި، ފިޔަވައި ތިލަފުށި .ކ )ބ) ރުފިޔާ  100,000.00
 (ދަތުރަކަށް)

 (ދަުތރަކަށް)ށް ރަށްރަށަ އެހެނިހެން  (ޅ) ރުފިޔާ  50,000.00

 އަރުވައި މުދާ ރަށްރަށަށް އެހެން ފިޔަވައި ފުނަދޫ .ހުޅުމާލެ އަދި ކ.ހުޅުލެ، ކ.ތިލަފުށި، ކ.ކ. 49 ރުފިޔާ   125.00

ކަސްޓަމްސް އިން ދ  ޚިދުމަތްތަކަށާއި އެކި އެކި ބ ުނންތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން : 33ވަލު ޖަދު
 ދޫކުރާ ތަކެއްޗަށް ފ  ަނގާެނގޮތުގެ ަތފްސ ލް
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ގުތުން ފެށިގެްނ ދަތުރު ނިމުނު ވަގުތާހަމަޔަށް ދަތުރު ފެށި ވަ އޮފިސަރުން މަށް ކަސްޓަމްސްބ ލު
 ހ ދަވި ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް

 

ރިކް ކޮންމެ  މެޓް
ޓަނަކަށް ނުވަަތ 
 ކިޔުބިކް މ ޓަރަކަށް

( ފަހެއް) 4.44
ށްވުރެ އެމެރިކާ ޑޮލަރަ
 .ބޮޑު ނޫން އަދަދެއް

ނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، . 31 ހާރު ހަދަުމންދާ ޓުތަކާއި، މިސޯއަލަށް ަހދާ ރިކަސްޓަމްސްއިން ކަ
ގެންނަ  އް ހެދުމަށްޓުތަސޯއަދި މަރާމާތުކުރާ ރި ،ގެ ތެރެއިން ނުހެދިހުިރ ރިސޯޓުތަކާއިޓުތަކުސޯރި

  .އެރިސޯޓުތަކުން ބަލާފާސްކޮްށ ދޫކުރުމަށްމުދާ 
މުދަލުގެ ޑިކްލަރ ޝަން ނިންމާ ދުވަހު ކަސްޓަމްސްއިން ޑިއުޓ  ނެގުމަށް  އެމި ފައިސާ ނަގާނ  )

 (.ކްސްޗ ންޖް ރ ޓުން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެބ ނުންކުރާ އެ

 

 (އުނިކުރެވިފައި) .43 -

 ފ  ހަދައިދިނުމުގެ  ފާސް .44 ރުފިޔާ   200

 ފ  ކޮށްދިނުމުގެ  ރަޖިސްޓަރ  މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ . 43 ރުފިޔާ   500

 ފ  އަހަރ  މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ . 43 ރުފިޔާ   3,500

 ފ  ކޮށްދިނުމުގެ  ރަޖިސްޓަރ   އ ޖެންޓުން  ހަރުގެއުޅަނދުފަ .43 ރުފިޔާ   500

 ފ  އަހަރ  އ ޖެންޓުްނގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ. 42 ރުފިޔާ   3,500

 ފ  ކޮށްދިނުމުގެ  ރަޖިސްޓަރ  އ ޖެންޓުން  ކޫރިއަރ ލޯކަލް .94 ރުފިޔާ   500

 ފ  އަހަރ  އ ޖެންޓުްނގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް. 94 ރުފިޔާ   3,500

 .ނަގާނ  ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތުގެ މަތ ންނެވެ ފ  ވެއަރހައުސްގެ  ބޮންޑެޑް. 99

 ފޫޓްގެ ކޮންޓައިނާއަކަށް ަމހަކު 94ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް( ހ)     ރުފިޔާ  4444.44

 ންޓައިނާއަކަށް ަމހަކުފޫޓްގެ ކޮ 34ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް( ށ)     ރުފިޔާ  9444.44

 އަކަށް މަހަކު ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑްއަކަ ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ އ ރިޔާއެއް ހިމެނ   344( ނ)     ރުފިޔާ  4444.44

ތައް ފިޔަވައި ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑްގައިވާ ( ނ)އަދި ( ށ)އާއި ( ހ)މިނަންބަރުގެ ( ރ)     ރުފިޔާ  9.44
 ގެ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު ތަކުވެއަރހައުސް  ޮބންޑެޑްއެހެނިހެން 

 (ދުވާލަކަށް / މ ޓަރަކަށް ކިއުބިކް ) ފ  ބޮންޑު. 93 ރުފިޔާ   50
 
 


