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 208 ................................................................................................................................................ މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ކާކުކަން

 208 .................................................................................................................................. އުސޫލު ޢަމަލުކުރާ މީހުންނާމެދު ހެއްޓޭހިފެ

 208 .......................................................................................................................................................ތަޙުޤީޤުކުރުން މައްސަލަ

 209 ................................................................................................................................................. އިންވެސްޓިގޭޝަން ޖޮއިންޓް

 210 .................................................................................................................................................................... ބިޑިއެޅުވުން

 211 ................................................................................................................................................................. ބިޑި އަޅަންޖެހޭ

 211 .................................................................................................................... ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މީހުންނާމެދު ގެނެވޭ އަޅުވައިގެން ބިޑި

 212 .................................................................................................................................................... ނެއްޓުން ބިޑި ވަގުތީގޮތުން

 212 .................................................................................................. އަޅުވާނެގޮތް ބިޑި ގެންދާއިރު އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން މީހުން ހިފެހެއްޓޭ

 212 ...................................................................................................................... ގެންދިއުން އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން މީހުން ހިފެހެއްޓޭ

 213 ............................................................................................................................................ ހަވާލުވުން މީހާއާ ބިޑިއަޅުވާފައިވާ

 214 ................................................................................................................................................................. ެންގުޅުންގ ބިޑި

 214 ...............................................................................................................................މަޢުލޫމާތު މީހުންގެ ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހުއްޓުވޭ

 214 ........................................................................................................................................................ ބާބު ތިންވަނަ

 214 ...................................................................................................................................... ހިފެހެއްޓުން އުޅަނދު ތަކެއްޗާއި މުދަލާ

 214 .................................................................................................................................... ހިފެހެއްޓުން އުޅަނދު ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި

 216 ....................................................................................................................................................... އެންގުން ހިފެހެއްޓިކަން

 217 ........................................................................................................................ ހިފެހެއްޓުން ތަކެތި ވަގުތީގޮތުން ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަކާ

 219 ...................................................................................................................................................... ބާބު ހަތަރުވަނަ

 219 ........................................................................................................................... ދިނުން ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 219 ....................................................................................................... އެންގުން ލިބިގެންވާކަން ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 219 ...................................................................................................................... ނުކުރުން ސުވާލު ހާޒިރުގައި ޣައިރު ދިނުމާއި ުފޯނުކޯލ

 220 .............................................................................................................................. މުއްދަތު ދެވޭ ޢައްޔަންކުރުމަށް ވަކީލަކު ޤާނޫނީ

 220 ................................................................................................................................... ހުށަހެޅުން އެދި އެހީއަށް ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 220 ............................................................................................................................. ދޫކުރުން ލިޔުން ކުރެވުނުކަމުގެ ޢައްޔަން ވަކީލު

 220 .................................................................................................................................... ހާލަތްތައް ނެތް ޢައްޔަންކޮށްދެވެން ވަކީލު



18 

 

 221 .................................................................................................................................... ދިނުން ވަގުތު ހާޒިރުވުމަށް ވަކީލު ޤާނޫނީ

 221 ............................................................................................................................ ދިނުން ފުރުޞަތު ބައްދަލުކުރުމުގެ ވަކީލާ ޤާނޫނީ

 221 .................................................................................................................................... ކަންތައްތައް މަނާ ކުރުން، ވަކީލު ޤާނޫނީ

 222 ....................................................................................................................................................... ބާބު ފަސްވަނަ

 222 ............................................................................................................................................. އިންޓަވިއުކުރުން ސުވާލުކުރުމާއި

 222 ..................................................................................................................................... މަނާކުރުން ބިރުދެއްކުން ކުރުމާއި އަނިޔާ

 222 ................................. އުސޫލު ޚާއްޞަ ޢަމަލުކުރާނެ މީހުންނާމެދު ލިބިފައިވާ އުނިކަމެއް ޖިސްމާނީ ނުވަތަ އުނިކަމެއް ނަފްސާނީ، ކުޑަކުދިންނާއި

 224 ...................................................................................................................................... އެންގުން ވާހަކަ ޙައްޤުތަކުގެ ލިބިގެންވާ

 224 ............................................................................................................................................................... އިންޓަވިއުކުރުން

 224 ......................................................................................................................................................... ތަން ްޓަވިއުކުރާނެއިނ

 224 .................................................................................................................................................... އިންޓަވިއުތައްރިކޯޑުކުރުން

 225 .................................................................................................................. އެޅުން ހުރަހެއް ކުރުމަށް ރިކޯޑު ދަނިކޮށް ކުރަމުން ރިކޯޑު

 225 ........................................................................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑިންގ

 225 ........................................................................................................................................................... ބާބު ހަވަނަ

 225 ................................................................................. ކުރަންވީގޮތް ޢަމަލު މީހުން ހާޒިރުކުރެވޭ ،ހާޒިރުކުރުމާއި މީހުން ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ

 225 ............................................................................................................................................................ ހާޒިރުކުރުން މީހުން

 225 ..................................................................................................................................................... ހާޒިރުކުރެވޭނެގޮތް މީހުން

 225 ............................................................................................................ ހާޒިރުކުރުން މީހުން ބައްދަލުކޮށްގެން ނުވަތަ ގުޅައިގެން ފޯނުން

 225 ....................................................................................................................................... ހާޒިރުކުރުން މީހުން ފޮނުވައިގެން ޗިޓް

 226 .......................................................................................................................... ނުވެވުން ހާޒިރު ބަޔާންދޭން ހާލަތުހުރިގޮތުން ބަލި

 226 ....................................................................................................................................................... ގަޑި ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން

 226 ........................................................................................................................... ންގެނައު ލިޔުމެއް އެނގޭނެ ކާކުކަން ހާޒިރުވާއިރު

 227 ............................................................................................................................ހާޒިރުކުރުން މީހުން މެދުވެރިކޮށް ފަރާތްތައް އެކި

 227 ........................................................................................................................................................ ބާބު ހަތްވަނަ

 227 ............................................................................................................................................. (ކްރައިމް އޮފް ސީން) ވެށި ކުށުގެ

 227 ................................................................................................................................ ބަންދުކުރުން ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 227 ................................................................................................................................................ ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 227 ................................................................................................................................. ކަނޑައެޅުން ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 228 ..................................................................................................................................... ވަނުން ހިނގިތަނަށް ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 228 ......................................................................................................................... މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމުގެ ރައްކާތެރި ކުށްހިނގިތަން
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 228 ........................................................................................................... މުއްދަތު ބޭއްވޭނެ ބަންދުކޮށްފައި ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 228 ............................................................................................................................................................... ތިސްނާވުންއިސް

 229 ........................................................................................................................................................ ބާބު އަށްވަނަ

 229 .......................................................................................................................................... ރައްކާކުރުން ހޯދައި ގަރީނާ ހެއްކާއި

 229 ....................................................................................................................... ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް ހޯދުމާއި ގަރީނާ ހެއްކާއި

 229 ............................................................................................................................................ތަޙުލީލުކުރުން މަސްތުވާތަކެއްޗަށް

 229 ..................................................................................................................................................................... ނެގުން ފޮޓޯ

 229 .................................................................................................................................................. ރެކޯޑްތައް ފަރާތުގެ ތިންވަނަ

 230 ........................................................................................................................................................ ބާބު ނުވަވަނަ

 230 ................................................................................................................................ މަކުރުންހާ މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤާގުޅޭ

 230 .................................................................................................................................................. ދިނުން މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް

 230 ............................................................................................................................... ހާމަކުރުން މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ވެށީގެ ކުށުގެ

 230 ........................................................................................................................................ އޮޅުވާލުން މީޑިޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދެވޭ

 231 ....................................................................................................................................................... ހާމަނުކުރުން މަޢުލޫމާތު

 231 ............................................................................................................................................ ގޮތްތައް ހާމަކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތު

 232 ....................................................................................................................................................... ބައި ސާދަވަނަ

 232 ............................................................................................................ އުސޫލު ޢަމަލުކުރާ ތަކެއްޗާމެދު އެހެނިހެން މުދަލާއި ހިފެހެއްޓޭ

 232 ................................................................................................... އުސޫލު ޢަމަލުކުރެވޭ ގެނެވޭތަކެއްޗާމެދު ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 232 ............................................................................................ .ކަނޑައެޅުން ގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު ބޭނުންވާ ހުއްދަ އިދާރާތަކުގެ ސަރުކާރުގެ

 233 ............................................................................................................................................. ނެގުން ދައުލަތަށް މުދާ ހިފެހެއްޓޭ

 233 .............................................................................................................................................. ނައްތާލުން ބާވަތްތައް ކަރުދާހުގެ

 233 ....................................................................................................... ނައްތާލުން އާލާތްތައް ބޭނުންކުރާ ްތުވުމަށްމަސ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި

 233 .................................................................. ބެހެއްޓުން ބޭނުންކުރުމަށް ތަމްރީންތަކުގައި އާލާތްތައް ބޭނުންކުރާ މަސްތުވުމަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި

 233 ................................................................... ބެހެއްޓުން ބޭނުންކުރުމަށް ތަމްރީންތަކުގައި އެހެނިހެންތަކެތި ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 234 ...................................................................................................... ވިއްކާލުން ނީލަމުގައި ތަކެތި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ގޮތުގައި ހަރުމުދަލުގެ

 234 .................................................................................................................... ފަރާތް ކުރާ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ

 235 .................................................................................................................. ކަނޑައެޅުން ގޮތެއް ޢަމަލުކުރާނެ މުދަލާމެދު ހިފެހެއްޓޭ

 235 ..................................................................................... ނައްތާލުން މުދާ ނުރައްކާވެދާފަދަ ސަލާމަތަށް ޢާންމުންގެ ނުވަތަ ސިއްޙަތަށް ޢާންމު

 236 ............................................................................................................................. ނައްތާލުން ތަކެތި މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް

 236 ......................................................................................................................... ނައްތާލުން މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް
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 237 .................................................... ހުށަހެޅުން ލިޔުން ނައްތާލުމަށް ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ހަމަވުމުން މުއްދަތު ،މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 237 ............................................................................................................................ ނައްތާލުން މުދާ ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 238 ......................................................... ހުށަހެޅުން ލިޔުން ނައްތާލުމަށް ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ހަމަވުމުން މުއްދަތު މުދާ ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ
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 268 ................................................................................................................................................ ނާދެވުން ހަވާލުވާން ފައިސާއާ

 268 .............................................................................................................. .އުޅުން ދޭން އުޅުމާއި ހޯދަން އިނާމު ފައިސާގެ ގޮތުގައިނަހަމަ

 268 ............................................................................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު

 268 ............................................................................................ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ތަކާމެދުމައްސަލަ ކުރީގެ ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 268 ....................................................................................................................................................... އަށާރަވަނަބައި

 268 ........................................................................................................................................................ކަންތައްތައް އެހެނިހެން

 268 ........................................................................................................................................................ ބާބު އެއްވަނަ

 268 ............................................................................................................................................. ގަޑިތައް ދުވަސްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ

 268 ......................................................................................................................................................... ދުވަސްތައް ޚިދުމަތްދޭ
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 269 ................................................................................................................................................................. ގަޑި ޚިދުމަތްދޭ

 269 .......................................................................................................................................... އޮފީސްތައް ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިއިރު 24

 270 ................................................................................................................................................. ގަޑި ޚިދުމަތްދޭ ރަމަޟާންމަހު

 270 ................................................................................................................................ ބަންދުކުރުން އޮފީސް ހާލަތްތަކުގައި ޚާއްޞަ

 270 ......................................................................................................................ގަޑިތައް ހުށަހެޅޭނެ އެދި ދިނުމަށް ބަލައިފާސްކޮށް މުދާ

 270 ................................................................................................................................................ ޚިދުމަތްދިނުން ގަޑީގައި ބަންދު

 271 .............................................................................................. މުޢާމަލާތްކުރުން މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ދުވަސްތަކުގައި ބަންދު ކަސްޓަމްސް

 271 ...........................................................................................................................................................ުބާބ ދެވަނަ

 271 .................................................................................................................................. ބޭނުންކުރުން ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކު

 271 ................................................................................................................................... ޤާއިމުކުރުން ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް

 271 ............................................................................................................................................................ ޕޯޓަލް ކަސްޓަމްސް

 271 ............................................................................................................................................................. ޚިދުމަތް އީމެއިލްގެ

 271 .................................................................................................................................................... ޚިދުމަތް އެސްގެ.އެމް.އެސް

 272 ................................................................................................................................................................ މުޢާމަލާތްކުރުން

 272 ....................................................................................................................................................... ޞައްޙަކަން މުޢާމަލާތުގެ

 272 .................................................................................................................................................. ޒިންމާ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްހޯދާ

 272 .......................................................................................................................... ދިމާވުން މައްސަލަ ވަސީލަތްތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް

 273 ............................................................................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑް

 273 ........................................................................................................................................................ު ބާބ ތިންވަނަ

 273 ........................................................................................................ ބެލެހެއްޓުން ތަފާސްހިސާބު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓް މުދަލާއި އިމްޕޯޓް

 273 ..................................................................................................................................................... އެއްކުރުން ތަފާސްހިސާބު

 273 .................................................................................................................... ބައިތައް އިސްތިސްނާވާ ހިސާބުން މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ

 274 ..................................................................................................................................................... ގިންތިކުރުން އައިޓަމްތައް

 274 ........................................................................................................................................................ ވެލިއުް ސްޓެޓިސްޓިކަލ

 274 ............................................................................................................................................................... ވަގުތު ރެކޯޑްކުރާ

 274 ............................................................................................................................................................. ރޭޓް އެކްސްޗޭންޖް

 274 ........................................................................................................................................................ އެދުން ްތަފާސްހިސާބަށ

 274 ........................................................................................................................................................ ދޫކުރުން ތަފާސްހިސާބު

 274 ........................................................................................................................................................... ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު
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 275 ..................................................................................................................................................... ބައި ަނަނަވާރަވ

 275 .........................................................................................................................................................ބާބު ފުރަތަމަ

 275 .................................................................... ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ކުށްތަކުގައި އިދާރީ ޑިކްލެއަރކުރުމާގުޅޭ މުދާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް

 275 ............................................................................................................. ކުށް އިދާރީ ޑިކްލެއަރކުރުމާގުޅޭ މުދާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް

 275 .............................................................................................. ބެލުން ކަމުގައި ހުށަހެޅުން އަގެއް ދަށް އޮޅުވާލައިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް

 275 .............................................................................................................................................. ބެލުން ކަމަށް ޑިކްލެއަރކުރުން

 276 .............................................................................................. ޖޫރިމަނާކުރުން ހުށަހެޅުމުން އަގު ދަށް އޮޅުވާލައިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް

 276 .......................................................................................... ބެލުން ކަމަށް އިތުރުވުން މުދާ ވަރަށްވުރެ ޑިކްލެއަރކުރި ކަސްޓަމްސްއަށް

 276 ......................................................................................................... ޖޫރިމަނާކުރުން އިތުރުވުމުން މުދާ ވަރަށްވުރެ ކުރި ޑިކްލެއަރ

 276 ........................................................................................................... ޙާލަތްތައް ބެލެވޭނެ ކަމުގައި ދިނުން މަޢުލޫމާތު ސައްޙަނޫން

 277 ................................................................................................. އެޅުން ފިޔަވަޅު މައްސަލަތަކުގައި ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު ނޫން ސައްޙަ

 278 ..................................................................................................................................... ބެލުން ކަމުގައި ކުރުން ތަކުރާރު ކުށް

 278 .......................................................................................................................................... އިސްތިސްނާވުން ޖޫރިމަނާކުރުމުން

 280 ....................................................................................... ހުށަހެޅުން ކަސްޓަމްސްއަށް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ މައްސަލަ ޖޫރިމަނާގެ

 280 .................................................................................................... ޙާލަތްތައް ބެލެވިދާނެ ކަމަށް އުޅުނު އެތެރެކުރަން މުދާ ސިއްރުން

 280 ............................................................................................ ދިމާނުނުވުން މިންވަރަކަށް އެއްވެސް މުދާ ުވުމާއިދިމާނ ކްލެސިފިކޭޝަން

 280 .............................................................. އުސޫލު ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ދިމާނުނުވުމުން މިންވަރަކަށް އެއްވެސް މުދާ ދިމާނުވުމާއި ކްލެސިފިކޭޝަން

 281 ...........................................................................................................................................................ބާބު ދެވަނަ

 281 ............................................................................................................................................ އަދަބު އޭގެ ކުށްކުށާއި އެހެނިހެން

 281 ................................................................................................................... ތަފުސީލު ގޮތުގެ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ކުށްކުށުގައި އެހެނިހެން

 288 ........................................................................................................................................................ ބައި ވިހިވަނަ

 288 ..................................................................................................................................................................... ޖަދުވަލުތައް

 288 ..................................................................................................................................................................... 1 ޖަދުވަލު

 288 ..................................................................................................................................................................... 2 ޖަދުވަލު

 289 ..................................................................................................................................................................... 3 ޖަދުވަލު

 289 ................................................................................................................................................................... 4  ޖަދުވަލު

 291 ...................................................................................................... ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް/  ޓްރާންސިޓް ކަސްޓަމްސް:  5 ޖަދުވަލު

 293 .................................................................................................................................................. އުނިކުރެވިފައި: 6 ޖަދުވަލު

 294 ............................................................................................................................ ފޯމް އެދޭ ޗެކްކުރުމަށް އުޅަނދު: 7 ޖަދުވަލު

 296 .................................................................................................................... ފޯމު އިންފޮމޭޝަން ެރައިވަލްއ ވެސެލް: 8 ޖަދުވަލު
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 297 ............................................................................................................................................ ޑިކްލަރޭޝަން ކުރޫ: 9 ޖަދުވަލު

 298 ............................................................................... ނަމޫނާ ގޮތުގެ ހުށަހަޅަންވީ ސްޕެސިފިކޭޝަން ކުރެހުމާއި އުޅަނދުގެ: 10 ޖަދުވަލު

 305 ..................................................................................................................................... ޑިކްލަރޭޝަން ޖެނެރަލް: 11 ޖަދުވަލު

 306 ........................................................ ފޯމު އެދޭ ބޭލުމަށް އަރުވައި މުދާ ތަންތަނަށް އެހެނިހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ: 12 ޖަދުވަލު

 308 ........................................................................................... ޕަރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޮލް އިންޓަރ ފޮރ އެޕްލިކޭޝަން: 13 ޖަދުވަލު

 309 .............. ފޯމް ދޭއެ އިސްލާހުކުރުމަށް މެނިފެސްޓް އައުޓްވަރޑް އަދި އިންޥަރޑް މުދަލުގެ ބޭރުކުރާ މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ކަނޑުމަގުން: 14 ޖަދުވަލު

 310 .............. ނަމޫނާ ގޮތުގެ އޮންނަންވީ މެނިފެސްޓް އައުޓްވަރޑް އަދި ންވަރޑްއި މުދަލުގެ ބޭރުކުރާ މުދަލާއި އެތެރެކުރާ މަގުން ވައިގެ: 15 ޖަދުވަލު

 311 ........................................... ފޯމް އެދޭ އިސްލާހުކުރުމަށް މެނިފެސްޓް އައުޓްވަރޑް އަދި އިންވަރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ ާއްޖެއަށްރ: 16 ޖަދުވަލު

 312 ...................................................................................................................................... ފޯމް ވެލުއޭޝަން-ޕްރީ: 17 ޖަދުވަލު

 313 ..................................................................................... ފޯމު ވެސެލްސް މެރިން ފޯރ ޝީޓް ިންފޮމޭޝަންއ އެޑިޝަނަލް: 18 ޖަދުވަލު

 315 .............................................................................................................. ފޯމް ވެލުއޭޝަން ރޕެސެންޖަ އެންޑް ކްރޫ: 19 ޖަދުވަލު

 316 ........................................................................................................ް ފޯމ އެދޭ މުދާދޫކުރުމަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ: 20 ޖަދުވަލު

 318 ............................................................................ ފޯމް ދޭއެ ހުއްދައަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ: 21 ޖަދުވަލު

 319 ........................................................................................................ ފޯމް އެދޭ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކީޕަރުން ބޮންޑް: 22 ޖަދުވަލު

 320 .................................................................................................. ފޯމް ހުށަހަޅާ އެދި ޢައްޔަންކުރުމަށް ވަކީލަކު ޤާނޫނީ: 23 ޖަދުވަލު

 322 ....................................................................... ލިޔުން އަންގާ ގަބޫލުކުރިކަން ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގައި ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ: 24 ޖަދުވަލު

 323 ................................................................................................................................... ޗިޓް އަންގާ ހާޒިރުވުމަށް: 25 ޖަދުވަލު

 325 ............................................................................................... ފޯމް އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް: 26 ޖަދުވަލު

 327 .................................................................................................. ފޯމް އެދޭ ލައިސަންސަށް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސް: 27 ޖަދުވަލު

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

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

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

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

 336 ................................................................................................................................. ފޯމް އެދޭ ތަފާސްހިސާބަށް: 32 ޖަދުވަލު

 338 ................................................................................................................................................ އުނިކުރެވިފައި: 33 ޖަދުވަލު

 339 ................................................................................................................................................ އުނިކުރެވިފައި: 34 ލުޖަދުވަ

 340 ................................................................................................................................................ އުނިކުރެވިފައި: 35 ޖަދުވަލު

 341 ............ތަފްސީލް ނަގާނެގޮތުގެ ފީ ޗަށްތަކެއް ދޫކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންތަކަށް އެކި އެކި ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދޭ އިން ކަސްޓަމްސް: 36 ޖަދުވަލު
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 ކަސްޓަމްސް ޢާންމު ގަވާއިދު

 މާއްދާތައް ބްތިދާއީއި

 

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

 .ގަވާއިދެކެވެ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލިބިގެން ބާރު

 

 ާރުފުތަޢ .1

 .އެވެ "ގަވާއިދު ޢާންމު ކަސްޓަމްސްގެ" ،ކިޔާނީ މިގަވާއިދަށް

 

2.

  

 ނަން ގަވާއިދުގެ

 .އިންނެވެ ސަރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ހިންގާނީ ގަވާއިދު މި

 

3.

  

 ފަރާތް ހިންގާ ގަވާއިދު

 ުގައިގެޒެޓ ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދު ،ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 31 ،ފާއިތުކޮށް ދުވަސް( ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން ކުރާޝާއިޢު

  .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ވަނަ (އެއްތިރީސް)

 

 ޢަމަލުކުރުން ގަވާއިދަށް .4 )ހ(

 ފަށާ ަންޢަމަލުކުރ މިގަވާއިދަށް ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިެ )ހ( މާއްދާގ މި

 އައި ރަމުންޢަމަލުކު ޓަމްސްއިންކަސް ޝާއިޢުކުރިއިރު މިގަވާއިދު ފެށިގެން ދުވަހުން

 .ބާޠިލުވާނެއެވެ މިންވަރުން ގުޅޭ އެކަމަކާ ބައިތައް ގަވާއިދުގެ

 

   )ށ(

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ ތިރީގައި ،ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ގޮތަކަށް އެހެން މިގަވާއިދުގައި

 .ގޮތަށެވެ ތިރީގައިވާ މާނަކުރެވޭނީ ޢިބާރާތްތައް ލަފުޒުތަކާއި

 

5.

  

 މާނަ

 ހުންނަ އިލިޔެފަ އަނެކަކަށް އެކަކު ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ކޮރެސްޕޮންޑެންސް"

 .ތަކެއްޗަށެވެ ސިޓީފަދަ އަދި ކާޑު ޕޯސްޓު ،މެސެޖް

 

   )ހ(

 ،ނުހުންނަ ވެލިއު ކޮމަރޝަލް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ޑޮކިއުމެންޓްސް"

 .ލިޔުންތަކަށެވެ އެކިބާވަތްތަކުގެްނަ ހުނ ޗާޕުކޮށްފައި

 

   )ށ(

 ގެނެވޭ ގައިގޮތު ސާމްޕަލްގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ކޮންސައިންމެންޓު އަގުހެޔޮ"

 ހޫރިއްޔާރައީސުލްޖުމް ދޫކުރުމަށް ނުލައި ދެއްކުމަކާ ޑިއުޓީ ތެރެއިން ތަކެތީގެ

 .ކޮންސައިންމެންޓަށެވެ ފެތޭ މިންވަރަށް ކަނޑައަޅާ

   )ނ(
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 ިކުއިލެކްޓްރޯނ ،މާނައިގައި ުމުގެހުށަހެޅ ތަކެތި ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 ވެސްހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސްއަށް މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް

 .ހިމެނޭނެއެވެ

 

   )ރ(

 ަނދަކަށްއުޅ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "މެނިފެސްޓް އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް"

 ޢުލޫމާތުގެމަ ފުރިހަމަ ދިއަ ތެދު ،މުދަލާގުޅޭގޮތުން އެންމެހައި ބަރުކުރެވިފައިވާ

 ހުށަހަޅާ ެޓުޕައިލ ނުވަތަ މާސްޓަރު ނުވަތަ ވެރިފަރާތް އުޅަނދުގެ ބިނާކޮށް މައްޗަށް

 .ބަޔާނަށެވެ

 

   )ބ(

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

 ޕެލެޓް 11 :މިސާލު) ެ.ތަފްސީލަށެވ ގޮތުގެ ހުންނަ ބަންދުކޮށްފައި ކޮންޓެއިނަރގައި

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

 (ލޯޑެޑް ލޫސް ސީ.ޓީ.އެސް

 

   )ޅ(

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

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

 

   )ކ(

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

 .ަލަށެވެމުދ ކޮށްފައިވާ ކޮންސައިން ނަމުގައި ގިނަފަރާތުގެ ވުރެ އެއްފަރާތަކަށް

 

   )އ(

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

 .މުދަލަށެވެ ކޮށްފައިވާ ކޮންސައިން ަރާތަކަށްއެއްފ

 

   )ވ(

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

 .ފަރާތަށެވެ

 

   )މ(

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

 .ފަރާތަށެވެ

 

   )ފ(

 ،ްކުރާއެކްސްޕޯޓ މުދާ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ފަރާތް ްސްޕޯޓްކުރާއެކ މުދާ"

 .ފަރާތަށެވެ ރާއްޖޭގެ

 

   )ދ(

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

 .ފަރާތަށެވެ ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން

 

   )ތ(

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

 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް

 .އަށެވެ "1994

 

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

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

 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް

 .ޕެރެގްރާފަށެވެ ނުވަތަ އާޓިކަލަށް ކަމާގުޅޭ ގެ "1994

 

   )ގ(

 ޓްރޭޑް ވާރލްޑް ،އެވަނީ ޙަވާލާދީފައި ްބަރުާއެކުނަނ ނިންމުންތަކަށް އެކިއެކި

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

 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް

 ކަސްޓަމްސް ްއޮނ ކޮމެޓީ އުފައްދާފައިވާ ދަށުން އާޓިކަލްގެ ވަނަ 18 ގެ "1994

 .ނިންމުންތަކަށެވެ ވެލުއޭޝަންގެ

 

   )ޏ(

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

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

 ޮންއ ްއެގްރީމެންޓ ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

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

 .ގޮތަށެވެ މާނަކޮށްފައިވާ

 

   )ސ(

 ޓްރޭޑް ވާރލްޑް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "އުސޫލު ވެލިއުގެ ޑިޑަކްޓިވް"

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

 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް

 .އުސޫލަށެވެ ކަނޑައަޅާ އަގު އާޓިކަލްގެދަށުން ވަނަ 5 ގެ "1994

 

   )ޑ(

 ޓްރޭޑް ވާރލްޑް ީ،އެވަނ ބުނެފައި ކަމަށް "އުސޫލު ވެލިއު ކޮމްޕިއުޓެޑް"

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

 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް

 .އުސޫލަށެވެ ކަނޑައަޅާ އަގު ދަށުން އާޓިކަލްގެ ވަނަ 6 ެގ "1994

 

   )ޒ(

 ންއޯގަނައިޒޭޝަ ޓްރޭޑް ވާރލްޑް އެވަނ ބުނެފައި ކަމަށް "އުސޫލު ފޯލްބެކް"

 VII ކަލްއާޓި އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮން އެގްރީމެންޓް" ގެ ޯ(އ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ)

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

 .އުސޫލަށެވެ ކަނޑައަޅާ އަގު ދަށުން އާޓިކަލްގެ

 

   )ޓ(

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

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެކުލަވާލައި  މައްޗަށް ޗެޕްޓަރުގެ 97 ބެލުމަށް އަސްލެއްކަމަށް

 .ސިސްޓަމަށެވެ

 

 މްސްގެކަސްޓަ ދުނިޔޭގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި "ނޯޓްސް އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ"

 "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް" މްޢިއްޔާއިންޖަ

 .ލިޔުންތަކަށެވެ ނެރެފައިވާ ގޮތުން ކުރުމުގެ ތަފުސީލު އިތުރަށް

 

   )ޕ(

 މާގިންތިކުރު މުދާ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "އޮޕީނިއަން ކްލެސިފިކޭޝަން"

 ެރޭނ ބަޔާންކޮށް އިރުޝާދު ޔާގެޖަމްޢިއް ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ ގުޅޭގޮތުން

 .ލިޔުމަށެވެ

 

   )ޖ(

 ުނެފައިބ ކަމަށް "ޑޭޓާބޭސް ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ"

 ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް" ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ ،އެވަނީ

 "ސްނޯޓް އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ" އާއި "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 .އަށެވެ ސޮފްޓްވެއަރ ނެރެފައިވާ ހިމަނައިގެން

 

   )ޗ(

 އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ޓެރިފް ނެޝަނަލް"

 ކުރެވިފައިވާ ތައްޔާރު ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތަފުސީލު މުދަލުގެ

 ގިންތިކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖޭގައި ،ސިސްޓަމަކީ މި .ސިސްޓަމަށެވެ

 ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒް އޯ.ސީ.ޑަބްލިއު) ކޯޑް ިޖިޓްޑ 10 ބޭނުންކުރާ

 ކޯޑާއި ޑިޖިޓް 6 ސިސްޓަމްގެ ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 ނަންބަރުު ޤާނޫނު އާއި (ކޯޑް ޑިޖިޓް 4 ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރާއްޖެއަށް

 މުދަލަކަށް ން (ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  31/79

 ޓެރިފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނެރޭ ހިމަނައިގެން ރޭޓް އުޓީޑި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 .އެކެވެ ބޭސް ޑޭޓާ

 

    (ހހ)

 ،ޅަނދާއިއު ދަތުރުފަތުރުކުރާ ވައިގެ ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "އުޅަނދު"

 ،ޗެއްސާއިއެއް ދުއްވާ އެއްގަމުގައި ،އުޅަނދާއި ދަތުރުފަތުރުކުރާ ކަނޑުގެ

 އަދި ވައިގެމަގުން އިކަނޑުމަގުންނާ ،މުދާ މީހުންނާއި މިނޫނަސް

 ުލުމަށްއުފ ،ގެންދިޔުމަށާއި ތަނަށް އަނެއް ތަނުން އެއް އެއްގަމުމަގުން

 .ވަސީލަތަށެވެ ބޭނުންކުރާ

 

    (ހށ)

 ،މުދާނަމަ އިމްޕޯޓްކުރާ ބުނެފައިވަނީ ކަމުގައި "ކުރިފަރާތް ކަން"

 ލިޔުންތަކުގައި ކަމުގައި ފަރާތް ލިބެންވީ މުދާ ނުވަތަ ކޮންސައިނީ

 ކޮންސައިނަރ ،މުދާނަމަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ އަދި .ފަރާތެވެ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގައި ކަމުގައި ފަރާތް ފޮނުވާ މުދާ ނުވަތަ

    (ހނ)
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 .ފަރާތެވެ

 

 ަށްގޮތަކ އެއްވެސް ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް "ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ"

 ޖެއިންދިވެހިރާއް ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދަލެއް

 ައިވާބަޔާންކޮށްފ ކަމުގައި ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ ،އެކްސްޕޯޓްކުރާއިރު

 .ފަރާތަށެވެ ތަމްސީލުކުރާ އެފަރާތް ،ފަރާތާއި

 

    (ހރ)

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

 ކުރެވިގެން ްރެސްއެޑ ފަރާތަކަށް ވަކި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދަށުން

 .މުދަލަށެވެ ގެންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 

    (ހބ)

 ުވަލުޖަދ ގަވާއިދުގެ މި ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމުގައި "ބަނދަރު ރަސްމީ"

 .ތަންތަނަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  3

    (ހޅ)

 

 

 ބައި އެއްވަނަ

 ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ބާބު ނައެއްވަ

 ޝަރުޠުތައް ހުންނަންޖެހޭ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ސަރަޙައްދުތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ތިރީގައި ޭނީކަނޑައެޅ ގޮތުގައި ސަރަޙައްދުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް ގަވާއިދުގެ މި

 .ސަރަޙައްދުތަކެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

ސަރަޙައްދުތައް ކަސްޓަމްސްގެ .6 )ހ(

  

 މުދާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ޕޯޓްކުރުމުގައިއިމް މުދާ ރާއްޖެއަށް

 އުޅޭ ައިމިކަންކަމުގ ބޭލުމަށާއި ،އެރުވުމަށާއި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގައި

 ؛ސަރަޙައްދުތައް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ނިކުމެވުމަށް ވަދެ މީހުން

 

1.    

 ފަޅުވެރިންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ިމިކަމުގައ ،އަރައިފޭބުމަށާއި މީހުން ނޫންވެސްއެ ފަސިންޖަރުންނާއި

 ؛ދުތައްސަރަޙައް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް މީހުން އެހީތެރިވާ

 

2.    

 އެ ،މީހުންނާއި ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ފަސިންޖަރުންނާއި އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 ނިމުމާ ަކޮށްފުރިހަމ އިޖުރާއަތުތައް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފޮށިތަންމަތީގެ މީހުންގެ

3.    
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 ކަނޑައެޅިފައިވާ ބެހެއްޓުމަށް ފޮށިތަންމަތި ތިބުމާއި އެމީހުން ހަމައަށް

 ؛ސަރަޙައްދުތައް

 

 ބަލައި މުދާ ،ރައްކާކުރުމަށާއި މުދާ އެކްސްޕޯޓް އަދި އިމްޕޯޓް

 ިފައިވާޚާއްޞަކުރެވ ފޭބުމަށް މީހުން ،ދޫކުރުމަށާއި މުދާ ،ފާސްކުރުމަށާއި

 ؛ސަރަޙައްދުތައް

 

4.    

 ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ތަންތަނާއި ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ރައްކާކުރުމަށް ،ބެހެއްޓުމަށާއި

 ؛ސަރަޙައްދުތައް

 

5.    

 ހިލޭ އުޓީޑި ،ވެއަރހައުސްތަކާއި ބޮންޑެޑް ،ވެއަރހައުސްތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ރަޙައްދުތައްސަ ވިޔަފާރީގެ މިނިވަން ،ފިހާރަތަކާއި

 

6.    

 ަށްބަނދަރުކުރުމ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ްފައިޕާކުކޮށ އުޅަނދުފަހަރު އެފަދަ ،ސަރަޙައްދުތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ؛ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭއްވުމަށް

 

7.    

 ގޮތުގައި ެސަރަޙައްދުތަކުގ ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި

 .އެވަނީއެވެ ައިބަޔާންކޮށްފ ގައި 1 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ތަންތަން ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ސަރަޙައްދުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އިތުރުން ތަންތަނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 1 ޖަދުވަލު

 ުޝާއިޢ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ތަނެއް ކޮންމެ ކަނޑައެޅޭ ގޮތުގައި

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 .ނާކެމެކެވެމަ ވަނުމަކީ ހުއްދަނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ،ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 

 

 

   )ނ(

 

 ބާބު ދެވަނަ

 

 އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއިން ބަނދަރުތަކުގައި ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ކަސްޓަމްސްގެ

 ފަހިކޮށްދިނުން ފަރާތަކުން ިންގާހ ބަނދަރު އެ އިންތިޒާމު ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް

 

 ފަރާތުގެ ހިންގާ ބަނދަރު .7 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ބަނދަރުތަކުގައި އޮންނަ ސަރަޙައްދުތައް ކަސްޓަމްސްގެ
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 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހިންގާ ބަނދަރެއް އެ ފުރިހަމަކުރުމަކީ ކަންތައްތައް

 

  ޒިންމާ

 ަކައިކުރުމަށްޓ މަސައްކަތްތައް ަންޖެހޭކުރ ކަސްޓަމްސްއިން ބަނދަރުތަކުގައި

 ޢާންމުކޮށް ށްހިންގުމަ ކަންކަން އިދާރީ ބަނދަރެއްގައި އެ ،ޢިމާރާތްތައް ބޭނުންވާނެ

 ަނދަރެއްބ އެ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ވަސީލަތްތަކާ ޢިމާރާތްތަކާއި ބޭނުންކުރާ

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން ހިންގާ

 

   )ހ(

 ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ތެރެއިން ސަރަޙައްދުތަކުގެ ގެކަސްޓަމްސް

 ުސްމިނަށްއ ފޫޓު (ހަތެއް) 7 ތިރިވެގެން ،ފެށިގެން ބިމުން ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި

 ފެންސްޖަހައި އުސްމިނަށް ފޫޓް (ދޭއް) 2 ރާނައި ނުފެންނަގޮތަށް އެތެރެ

 .ްދުކުރުންބަނ ހެންނުވަދެވޭނެ މެނުވީ ފަރާތްތަކަށް އޮންނަ ހުއްދަ ،ބަންދުކުރެވި

   )ށ(

 އެހެނިހެން ލާއިމުދަ ،ވަދެނިކުމެވުމަށާއި އުޅަނދުފަހަރު މީހުންނާއި ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ޑައެޅިފައިކަނ ޕޮއިންޓްތަކެއް ވަކި ނެރުމަށް ،ވެއްދުމަށާއި ސަރަޙައްދަށް ތަކެތި

 ިފައިކުރެވޤާއިމު ޕޯސްޓް ސެކިއުރިޓީ މިޕޮއިންޓްތަކުގައި އަދި. ހުންނަންވާނެއެވެ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ންވާނެބޭނު ކުރުމަށް މޮނިޓަރ ބަލައި ކަންތައްތައް ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 ކުރެވިފައި ޤާއިމު ސަރަޙައްދުގައި ،ސިސްޓަމެއް ކެމެރާ ޓީވީ ސީ.ސީ

 ނެގޮތްލިބޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮންޓްރޯލް މިސިސްޓަމުގެ އަދި .ހުންނަންވާނެއެވެ

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން ާހިންގ އެބަނދަރު

 

   )ރ(

 އަދި މުދަލާއި ޓްޓްރާންސި ،މުދަލާއި އެކްސްޕޯޓް ،އިމްޕޯޓްމުދަލާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 އިންތިޒާމު ގެންގުޅެވޭނެ ވަކިކޮށްގެން މުދާ ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 

   )ބ(

 އެކަން ،ނަމަބަދަލުކުރާ ތަނަށް އަނެއް ތަނުންއެއް މުދާ ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

   )ޅ(

 ތެރިކަމާއެކުރައްކާ ތަކެތި އެހެނިހެން މުދަލާއި ހިފެހެއްޓޭ ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ޓަމްސްގެކަސް މިގޮތުން .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި ވަކިތަނެއް ބެހެއްޓޭނެ

 ްނަހުނ ސަރަޙައްދުގައި ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،މުދާ ޭހިފެހެއްޓ ބޭނުމަށް

 .ވާނެއެވެނު ނަގައިގެން ފީއެއް އެއްވެސް ފަރާތުން ހިންގާ ބަނދަރު ދުވަސްތަކަށް

 

   )ކ(

 ިންވަރަށްމ އެކަށީގެންވާ ރޭގަނޑު ،ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނެއެވެޤާއިމުކުރަންވާ ރާތުންފަ ހިންގާ ބަނދަރު ނިޒާމެއް ހުންނާނެ އަލިކަން

 

   )އ(

 ރަޙައްދެއްވަކިސަ ބަލައިފާސްކުރާނެ ތަކެތި އެހެނިހެން މުދަލާއި އުޅަނދުފަހަރާއި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ކަނޑައެޅިފައި

   )ވ(
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 ަނެއްތ ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހަށިގަނޑުބަލައި މީހުންގެ

 .ެހުންނަންވާނެއެވ ސަރަޙައްދުގައި

 

   )މ(

 ހުންމީ ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ލޭން" ފެހި" އަދި "ރަތް" ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ނިޒާމު ބަލައިފާސްކުރުމުގެ

 .ޤާއިމުކޮށްދޭންވާނެއެވެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 

   )ފ(

 ބަލައި ތަކެތި ިމުދަލާއ ޕޯޓްކުރާއެކްސް ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ދާމު ސްކޭނަރާއި ކޮންޓެއިނަރ ،މެޝިނާއި އެކްސްރޭ ބޭނުންވާ ފާސްކުރުމަށް

 ުރުމަށްފާސްކ ބަލައި މުދާ އިތުރުންވެސް މީގެ ސާމާނާއި ބޭނުންވާ މިނެކިރުމަށް

 ؛ހޯދުން މެޝިނަރީ އެހެނިހެން ބޭނުންވާނެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ދ(

 ވަހުގެދު އަންނަ ޖެހިގެން ،ފެށިގެން ން 6:00 ހެނދުނު ސްދުވަހެއްގެވެ ކޮންމެ

 ްބަނދަރުތަކުނ ،މުދަލާއި ބޭލި އެނބަނދަރަކަށް ދެމެދު އާ 6:00 ހެނދުނު

 ެދުވެރިކޮށްމ ވަސީލަތް އިލެކްޓްރޯނިކް، ޝީޓް ޓެލީ އެރުވިމުދަލުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް

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

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ތ(

 ަވާއިދުންގ ،މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ލެހެއްޓުމާބެ މުދަލެއް އެ ،ނިމެންދެން ދޫކޮށް ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 މިގޮތުން ެ. ނެއެވންވާބަލަހައްޓަ ކުރައްކާތެރިކަމާއެ މުދާ އެ ،ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ

 މުދަލަކަށް އެފަދަ ،ބަލައި ވައްތަރަށް ބާވަތާއި މުދަލުގެ ،ބަލަހައްޓަންވާނީ މުދާ

 .ނުލިބޭނެގޮތަށެވެ ގެއްލުން

 

  ބެލެހެއްޓުން މުދާ .8 )ހ(

 ސްޓަމްސްގެކަ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ލިބިގެން ްހުއްދައެއ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ ،މެނުވީ ދޫކޮށްލުމުން ށުންދަ ބެލުމުގެ

 ންގާހި ބަނދަރު ގެންދިއުމަށް ބޭރަށް ސަރަޙައްދަކުން ކަސްޓަމްސްގެ ،މެނުވީ

 .ނުވާނެއެވެ ހުއްދަކޮށްގެން ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތުން

 

   )ށ(

 ވަކިން މާއެކުައްކާތެރިކަރ ،މުދާ ބާވަތްތަކުގެ ނުރައްކާތެރި އެނޫންވެސް ކެމިކަލާއި

 ިތުރުންއ މީގެ އަދި. ހުންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި އިންތިޒާމު ބެލެހެއްޓޭނެ

 ޔަނުދީހަލާކުވި ތަކެތިވެސް ޒާތުގެ ހަލާކުވާ އަވަހަށް ތެރެއިން ކާބޯތަކެތީގެ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަމަޖެހިފައި އިންތިޒާމު ބެލެހެއްޓޭނެ

 

   )ނ(

   )ރ( ކަސްޓަމްސްގެ ނުގެންދެވިގެން ،މުދާ ނިމޭ ތުތަކުންއިޖުރާއަ ކަސްޓަމްސްގެ
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 ކަސްޓަމްސްގެ ބަހައްޓަންވާނީ މުދަލެއް އެ ،ބަހައްޓާނަމަ ސަރަޙައްދެއްގައި

 .ވަކިންނެވެ އެއްނުވާނެހެން މުދަލާ ހުންނަ ނުނިމި އިޖުރާއަތުތަކުން

 

 މުދާ ،ތެރެއިންެ ުގމުދަލ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 އެ މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ ހުންނަ ދޫނުކުރެވި މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދޫކުރުމަށް

  .ްދަންވާނެއެވެދެމުންގެނ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ

 

   )ބ(

 މުދާ ،ތެރެއިންެ މުދަލުގ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ޢަމަލުކުރާނީ ދުމުދަލާމެ ހުންނަ ނުގެންގޮސް މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދޫކުރުމަށް

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި

 

   )ޅ(

 ންމެހައިއެ ފޯރުވައިދޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ހިންގާފަރާތުން ބަނދަރު ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ާތުކޮށްމަރާމ ފަރާތަކުން ހިންގާ ބަނދަރުތައް އެ ،ތަކެތި ވަސީލަތްތަކާއި ންތަނާއިތަ

  .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

ބެލެހެއްޓުން މަރާމާތުކޮށް .9

  

 ބައިގެ ަނައެއްވ ގަވާއިދުގެ މި ،ބަނދަރުތަކުގައި އޮންނަ ސަރަޙައްދުތައް  ކަސްޓަމްސްގެ

 ގެޒެޓުގައި ުގެދިވެހިސަރުކާރ މިގަވާއިދު ،ްތައްކަންތައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ދެވަނަ

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

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ ފަރާތުން

 

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝަރުޠުތައް .10

  މުއްދަތު ދެވޭ

 ބާބު ތިންވަނަ

 ގެންދިއުން އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން މުދާ ގައިވާދަށު ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ގެންދެވޭނީ އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން މުދާ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ެންޓްއެޖ އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ލިޔުމަކުން އެކަމަށްއެދި

 .ތިންނެވެމަ ެއްގެއުސޫލ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހަޅުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 މުދާ އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން .11 )ހ(

  ހާލަތްތައް ގެންދެވޭނެ

 ބާވަތްތަކުގެ ިވާބަޔާންކޮށްފައ ތިރީގައި ،ހުންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ަނަށްތ އަނެއް އެއްތަނުން މަތިން އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ

 .ެވޭނެއެވެދ ހުއްދަ ގެންދިއުމުގެ

 

   )ށ(

 ؛މުދާ ޓްރާންސިޓް

 

1.    

    .2 ؛މުދާ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް
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 ؛މުދާ ކުރަންޖެހޭ ޓްރާންސްފަރ

 

3.    

 ؛މުދާ ގެންނަ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 

4.    

 ؛މުދާ ގެންނަ ސާވިސްމަގުން ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓް

 

5.    

 ؛މުދާ އެކްސްޕޯޓް

 

6.    

 ؛މުދާ ޝިޕްސްޓޯރ

 

7.    

 ،ކުރިން ުމުގެދެއްކ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް މުދަލަށް ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ސްޓަމްސްބަނދަރަށް ކަ އަނެއް ބަނދަރުން އެއް ،އޮންނަ ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސްގެ

 ރވޭައެއ ަނުވަތ އެލް.ބީ މުދަލުގެ އެ، ގެންދެވޭނީ ގޮތުގައި މުދަލުގެ ޓްރާންސިޓް

 .ައެވެނަމ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި މުދާ ލަކީ ޓްރާންސިޓްމުދަ އެ ބިލުގައި

 

މުދާ ޓްރާންސިޓްކަސްޓަމްސް  .12 )ހ(

  

 ުދާމ ޓްރާންސިޓް ފިޔަވައި ހާލަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި)ހ(  މާއްދާގެ މި

 މުދަލެއް އެ ީހުއްދަދެވޭނ ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ އުފުލުމަށް އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން

 ،ހުއްދަދޭ އެޖެންޓް އެ ނުވަތަ އެޖެންޓަށް އުޅަނދުގެ ގެނައި ރާއްޖެއަށް

 .އެޖެންޓަކަށެވެ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 

   )ށ(

 ެންދާގ މުދާ އެ ،އުޅަނދަކުން ނުވަތަ ބަނދަރަކުން ހުރި މުދަލެއް ޓްރާންސިޓް

 ަށްމުދަލަކ ބާލާ ބަނދަރަކަށް ކޮންމެ ކުރިން ބަރުކުރުމުގެ މުދާ އުޅަނދަށް

 ްސްކަސްޓަމ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 5 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި، ވަކިވަކިން

 އެ ޝަނާއެކުޑިކްލަރޭ އެ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ  ފޯމު ޑިކްލަރޭޝަން ޓްރާންސިޓް

 .ެހުށަހަޅަންވާނެއެވ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މުދަލާގުޅޭ

  

   )ނ(

 ؛މެނިފެސްޓް ކާގޯ ޓްރާންސިޓް

 

1.    

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރީ

 

2.    

 .ބިލް އެއަރވޭ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

3.    

 އުޅަނދަށް ގެންދިއުމަށް ބަނދަރަށް އަނެއް ބަނދަރުން އެއް ،މުދާ ޓްރާންސިޓް

 ،ހުށަހެޅުމުން ޑިކްލަރޭޝަން ޓްރާންސިޓް ކަސްޓަމްސް ،ބަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ

 .ޖެހުމުންނެވެ ސިލް ކަސްޓަމްސްއިން ދާގީނާގައި ނުވަތަ ކޮންޓެއިނަރުގައި ހުރި މުދާ

   )ރ(
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ގައި ބަޔާންކުރާ ފީ ކަސްޓަމްސް އަށް  36މިގޮތުން ސިލް ޖެހުމަށް ޖަދުވަލު 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

 ންކޮށްފައިވާބަޔާ ގައި( ރ) މާއްދާގެ މި ،ކުރިން ޗެކްކުރުމުގެ މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން

 އެއްވެސްް އެސިލަށ ނުވަތަ ކަނޑައި ސިލް ަހާފައިވާޖ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން

 .ނުވާނެއެވެ ދީގެން ގެއްލުމެއް

 

   )ބ(

 ކެނޑުމުގެ ްކަސްޓަމުނ ސިލެއް ޖަހާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން މުދަލެއްގައި ޓްރާންސިޓް

 ާމުދ އެ ނުވަތަ ،ހުރިނަމަ ކަނޑާފައި ސިލު އެ ނުވަތަ ހަލާކުކޮށް ކުރިން

 މުދާ އެ ،ަމަހުރިނ ހަލާކުކޮށްފައި ގޮތަކަށް އެއްވެސް ެއްއެއްޗ ބަންދުކޮށްފައިހުރި

 މި ކުރުމާއެކުބާޠިލު ހުއްދަ ދީފައިވާ އެފަރާތަކަށް ގެންދިއުމަށް ނުވަތަ އުފުލުމަށް

 ލެއްމުދަ އެ ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ

 .ޭނެއެވެކުރެވ ޖޫރިމަނާ ފަރާތް ދީފައިވާ ހުއްދަ ގެންދިއުމުގެ

 

   )ޅ(

 އެޤައުމަށް، ނެސްގެ ރާއްޖެއަށް މަގުމަތީގައި ގެންދިއުމުގެ ޤައުމަކަށް އެހެން މުދަލެއް

 ަންޓުގެޓްރާންސްޝިޕްމ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ފޮނުވުމަށްޓަކައި

 ަޔާންކޮށްފައިވާބ ގައި 5 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި މުދަލަށް އެ ،ބަހައްޓާނަމަ ގޮތުގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމު ޑިކްލަރޭޝަން ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ަސްޓަމްސްކ

 

 މުދާ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް .13 )ހ(

 ދާހުރިމު އެ ،މުދަލެއްނަމަ ގެނައި ކަނޑުމަގުން މުދަލަކީ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް

 ންޝިޕްމަންޓްޓްރާ ހުރި އުޅަނދެއްގައި އެ، ކުރިން ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް އުޅަނދަށް

 .ވާނެއެވެހުށަހަޅަން އެޖެންޓްކަސްޓަމްސްއަށް އުޅަނދުގެ ،ޑިކްލަރޭޝަން ުގެމުދަލ

 

   )ށ(

 ކާގޯ ުޅަނދުގެއ އެ ،މުދަލެއްނަމަ ގެނައި ވައިގެމަގުން މުދަލަކީ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް

 އެޖެންޓް އުޅަނދުގެ ،މެނިފެސްޓް ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ،މެނިފެސްޓާއެކު

 .ވެހުށަހަޅަންވާނެއެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ނ(

  ގޮތުގައި ގެޓްރާންސްޝިޕްމަންޓު ،ފިޔަވައި މުދާ އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ުދަލާބެހޭމ އެ ،ފޮނުވާއިރު ޤައުމަކަށް އެހެން މުދަލެއް ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް

 މުދަލެއްކަން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލަކީ އެ ލިޔުމެއްގައި އެއްވެސް

 މުދާ ަރާތާއިފ ފޮނުވި މުދާ އަދި .ނުވާނެއެވެ ބަދަލުކޮށްގެން ލިޔުން ަށްއެނގޭނެގޮތ

 .ނުވާނެއެވެ ބަދަލުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ލިބެންވީ

 

   )ރ(

 ަވާއިދާގ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މުދާ ހިމެނޭ މެނިފެސްޓްގައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް

 އެ ،ށްވަނިކޮ ދަށުގައި ގެކޮންޓްރޯލު ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުގެމަތިން ވާ އެއްގޮތް

 .ެނުނެގޭނެއެވ އެއް ޓެކްސް އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް މުދަލުން

 

   )ބ(
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 ަތުގެމުއްދ ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮނުވާލުމަށް އަނބުރާ މުދާ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް

 ސްއަށްކަސްޓަމް އެކަން އެޖެންޓް އުޅަނދުގެ ،ނުލެވިއްޖެނަމަ ފޮނުވާ ތެރޭގައި

 .ާނެއެވެއަންގަންވ

 

   )ޅ(

 ެ.ޭނެއެވުކުރެވނ އިމްޕޯޓު ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް ހިމެނޭ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގައި

 ފެނިއްޖެ ަށްކަސްޓަމްސްއ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި މުދާ ހިމެނޭ ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގައި

 އެ ެމަތިންގޮތުގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 12 ގަވާއިދުގެ މި ،ހިނދެއްގައި

 .ފާސްކުރެވޭނެއެވެ ައިބަލ މުދާ

 

   )ކ(

 ްކޮށްގެނ އެލޯންގްސައިޑް އުޅަނދުފަހަރު ކުރާ ދަތުރު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 އެކަމަށް ،ދެވޭނީ ހުއްދަ ކުރުމަށް ބަދަލު މުދާ އުޅަނދަށް އަނެއް އެއްއުޅަނދުން

 ،ުށަހަޅާއިރުހ މިގޮތުން. ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެޖެންޓް އުޅަނދުގެ އެދި

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

 .ވާނެއެވެ އޮންނަން

 

 މުދާ ކޮށްގެން އެލޯންގްސައިޑް .14 )ހ(

  ކުރުން ޓްރާންސްފަރ

 އެއް ޮށްގެންކ އެލޯންގްސައިޑް އުޅަނަދުފަހަރު އޮންނަ ކޮންޓްރޯލްގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ޑައަޅާކަނ ކަސްޓަމްސްއިން ،ބަދަލުކުރެވޭނީ ުދާމ އުޅަނދަށް އަނެއް އުޅަނދުން

 .ދަށުންނެވެ އުސޫލެއްގެ

 

   )ށ(

 ކުރާ ުރުދަތ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި

 މުދާ ަށްއުޅަނދ އަނެއް އެއްއުޅަނދުން، ކޮށްގެން އެލޯންގްސައިޑް އުޅަނދުފަހަރު

 ންކޮށްފައިވާބަޔާ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ދެވޭނީ، ހުއްދަ ކުރުމަށް ބަދަލު

 .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފީ

 

   )ނ(

 ޓްޕޯސް މުދާ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް މަގުން ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ެލިވަރީޑ އެއަރވޭބިލާއި ދާގީނާތަކާއި ،ކަސްޓަމްސްއިން ގެންދަންވާނީ އޮފީހަށް

 ފީހުގެއޮ ޕޯސްޓް ،ނުކަނޑައި ސީލް ދާގީނާތަކުގެ ،ފަހުބެލުމަށް އަޅާ އޯޑަރާއި

 .ހަވާލުގައެވެ މުވައްޒަފެއްގެ

 

 ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން .15 )ހ(

 މުދާ ގެންނަ މަގުން ސަރވިސް

 ގެންދިއުން

 އެކި ގެތަނު އެ ،ހުއްދަކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ދަށުން ބެލުމުގެ އޮފީހުގެ ޕޯސްޓް

 ަސްޓަމްސްއިންކ ބޭގަށްލުމަށްފަހު މެއިލް ރުސަލްތައްޕާ ގެންދާ ނުކަނޑާ އޮފީސްތަކަށް

 .ގެންދެވިދާނެއެވެ ކޮށްގެން ސީލް

 

   )ށ(

 ޤާއިމުކުރެވިފައިނުހުންނަ އޮފީސް ކަސްޓަމްގެ އަދި އޮފީސް ޕޯސްޓް ރީޖަނަލް

 ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އޮފީހާއި ޕޯސްޓް ،ގެންނަތަކެތި އެޑްރެސްކޮށް ރަށްރަށަށް

 ސެކިއުރިޓީ އަދި ކަސްޓަމްސް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި އިހާޒިރުގަ ފަރާތްތަކުގެ

 ފަރާތަށް އެޑްރެސްކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ނުޖެހޭ ބަހައްޓަން ބޭނުމަށް

   )ނ(



39 

 

 .ފޮނުވާލެވިދާނެއެވެ

 

 މުދަލުގެ ގެންދެވޭނީ ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް މުދާ

 ކަނޑައަޅާ ންކަސްޓަމްސްއި ،ހުށަހެޅުމުން ްއަށްކަސްޓަމްސ ލިޔުމަކުން ވެރިފަރާތުން

 .ދަށުންނެވެ އުސޫލެއްގެ

 

ގެންދިއުން މުދާ އެކްސްޕޯޓް .16 )ހ(

  

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

 ްރާތުނވެރިފަ މުދަލުގެ ޒިންމާ ގެއްލުމުގެ އެލިބުނު ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް

 .އުފުލަންވާނެއެވެ

 

   (ށ)

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

 އަނެއްތަނަށް ންއެއްތަނު ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން މުދާ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ްނެވެމަތިނ ލެއްގެއުސޫ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ހަދަންވާނީ ގެންގޮސް ގެނައުމާއި

 

 

 ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން .17

 އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން

  މުދާ ގެންދެވޭ

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 ތަކެތި ދޫކުރެވޭ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 

 ުގައިވާދަށ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ދޫކުރެވޭނީ ތަކެތި ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 ތަކާއިއެއްބަސްވުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖެ އުޅަނދުފަހަރަށާއި

 ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުތަކަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 .އުޅަނދުފަހަރަށެވެ

 

 އަށް ސްޓޯރސް ޝިޕް .18

އުޅަނދުފަހަރު މުދާދޫކުރެވޭނެ

  

 މާއްދާގައި ވަނަ 18 ގަވާއިދުގެ މި ،ބަލާނީ ސްޓޯރސްގެގޮތުގައި ޝިޕް

 ބޯޓުގެ ،ާއިސްޕެއަރޕާސްޓްސްއ ގެންނަ ބޭނުމަށް އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކާބޯތަކެތި ުންވާބޭނ ފަޅުވެރިންނަށް ،ފެނާއި ،ތެލާއި، އާލާތްތަކާއި ،އިކުއިޕްމަންޓާއި

 .ތަކެއްޗެވެ ފަދަ

 

 ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް .19 )ހ(

  ތަކެތި ދޫކުރެވޭ

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

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ހަތްވަނަ ބައިގެ

 

   )ށ(

 ޝިޕް ހުންނަންވާނީ މުދާ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 ްކޮންސައިނ ނަމުގައި އުޅަނދުގެ ގެންނަ ތަކެތި އެ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ

  ެ.ކޮށްފައެވ

 

   )ނ(
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 މުގައިއުޅަދެއްގެނަ ގެންދާ މުދާ ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 .ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ގަވާއިދުން

 

 އަށް ސްޓޯރސް ޝިޕް .20 )ހ(

  މުދާދޫކުރުން

 ިޕްޝ ާވަތްތައްބ ދުންފަތުގެ، ތަކެއްޗާއި އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި

 ެާއްޖޭގރ ،ނަމަވެސްއެހެން. ނުދެވޭނެއެވެ ހުއްދައެއް ކުރުމުގެ އެތެރެ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ

 ،ަށްބޭނުމ އުޅަނދެއްގެ އޮތް ކޮންޓްރޯލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،ސަރަޙައްދުގައި

 ާޮށްފައިވކ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ،މިންވަރަކަށް ހުއްދަކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ޓީއިންޑިއު އިމްޕޯޓް ،ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް، ވެއަރހައުސްއަކުން ބޮންޑެޑް

 .ައެވެނާޅ ުރަހެއްހ މިމާއްދާ ދޫކުރުމަކަށް ބާވަތްތައް މި މަތީން ގޮތެއްގެ އިސްތިސްނާވާ

 

   )ށ(

 ތަނުވަ ޤާނޫނަކުން އެހެން މުދަލަކީ އެތެރެކުރާ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 އެކުގައި ޝަނާޑިކްލަރޭ ގުޑްސް މުދަލެއްނަމަ ަންޖެހޭނަގ ހުއްދަ ދަށުން ގަވާއިދެއްގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އަސްލު ހުއްދައިގެ އެ

 

   )ނ(

 މި ،ޫރުމަހާއިއ ،ބަނގުރަލާއި ތެރެއިން މަނާތަކެތީގެ އެތެރެކުރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ިޮތުގައގ ސްޓޯރސްގެޝިޕް ތަކެތި އެހެނިހެން ހުންނަ އުފައްދާފައި ބޭނުންކޮށްގެން ދެބާވަތް

 ެވޭބެލ ށްތިޔާރުކަމަހަ. މަތީންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި، ދޫކުރެވޭނީ

 ނަލްނޭޝަ އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ، ދޫކުރެވޭނީ ބާވަތެއް އެއްވެސް

. ެމަތީންނެވ ގޮތެއްގެ އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދުތަކާ ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެ ސެކިއުރިޓީން

 ރސްގެޝިޕްސްޓޯ އެއްޗެއް އެއްވެސް މިނޫން، ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި މަނާތަކެތީގެ

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ދުލެއް ގޮތުގައި

 

   )ރ(

 ،ޚާއްޞަކުރެވި ބެހެއްޓުމަށް ތަކެތި ގެންނަ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 ސްތަކުގައިވެއަރހައު ބޮންޑެޑް ހެދިފައިވާ ފެންވަރަށް ގަބޫލުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ދޫކުރެވިދާނެއެވެ ތަކެތި ގެންނަ ގޮތުގައި ޝިޕްސްޓޯރުގެ ްޓުމަށްބެހެއ

 

   )ބ(

 ،ނެތްނަމަ ްވެއަރހައުސްއެއ ބޮންޑެޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 .އުޅަނދަކަށެވެ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެ ދޫކުރެވޭނީ ތަކެތި

 

   )ޅ(

 ުންނަނުހ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގައި( ށ) މާއްދާގެ މި

 ންބޭރު ރާއްޖެއިން ތަކެތި ގެންނަ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް ފަރާތްތަކުން

 ކެތިތަ އެ ،ނެތްނަމަ ރާއްޖޭގައި އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ތަކެތި އެ ގެންނައިރު

 ުކުރެވިދޫނ މުދާ ނެތިގެން އުޅަނދު. އައުމުންނެވެ ރާއްޖެ އުޅަނދު ،ދޫކުރެވޭނީ

 މައްސަލަ ޑެމަރޭޖްފީގެ ދައްކަންޖެހޭ ތެރޭގައި އްދަތުގެމު ބެހެއްޓޭ

 .ވެރިފަރާތުންނެވެ އުޅަނދުގެ ،ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ

 

   )ކ(
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 ދުގެއުޅަނ ގެންދިއުމަކީ އުޅަނދަކަށް އެ ،މުދާ ދޫކުރެވޭ ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

، މުދަލެއް ވޭރެދޫކު ގޮތުގައި ޝިޕްސްޓޯރގެ އަދި. ޒިންމާއެކެވެ އެޖެންޓުގެ ނުވަތަ މާސްޓަރ

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

 ކުށެއް ދަމިފަ .ކުށެކެވެ ވިއްކުމަކީ ނުވަތަ ދީ އެހެންފަރާތަކަށް ފިޔަވައި ފަޅުވެރިން

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

 .އެޅޭނެއެވެ ފިޔަވަޅު އެޖެންޓާމެދު ނުވަތަ މާސްޓަރ

 

ޒިންމާ އެޖެންޓުގެ މާސްޓަރާއި .21

  

 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 ތަކެތި ފޮނުވާ ތަކެއްޗާއި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 

 މާފު ިއުޓީޑ، ތެރެއިން ެތަކެތީގ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

ި، ތަކެއްޗާއ ްނަގެނ ބޭނުންތަކަށް ޒާތީ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ ތަކެއްޗާއި ގެންނަ ދާއިރާތަކަށް

 އަގުހެޔޮ ޖެހޭނު ދައްކަން ޑިއުޓީ ި،ތަކެއްޗާއ ފަދަ ޑޮކިއުމެންޓްސް އަދި ކޮރެސްޕޮންޑެންސް

ުސޫލާ އާ ކަނޑައަޅ ްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ކޮންސައިންމަންޓުތަކ

  އެއްގޮތަށެވެ.

 

 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ .22

ތަކެތި ގެންނަ ބޭނުންތަކަށް

  

 ިންތެރެއ ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ޒާތީ ްގެފަރުދުނ އަމިއްލަ ،ތަކެއްޗާއި ގެންނަ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ ދަތުރުވެރިން

 ާކަނޑައަޅ އްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ   ގެންނަ ބޭނުންތަކަށް

 އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

 

  ނެގުން ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް .23 )ހ(

 ިންތެރެއ ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ޒާތީ ެފަރުދުންގ އަމިއްލަ ،މުދަލާއި ގެންނަ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ ދަތުރުވެރިން

 ކަނޑައަޅާ ިއްޔާރައީސުލްޖުމްހޫރ މާފުކުރުމަށް ޑިއުޓީ ،މުދަލުން ގެންނަ ބޭނުންތަކަށް

 ޢަމަލުކުރުމަށްު ތަކެއްޗާމެދ އެފަދަ ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ ހުންނަ އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ

 ދާގަވާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .އެއްގޮތަށެވެ

 

   )ށ(

 ގެންނަ ބޭނުމަށް ވިޔަފާރި މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

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

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ދޫކުރެވޭނީ، މި ތަކެތި ހުންނަ އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ

ކަސްޓަމްސްއަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ  ައިިންމޑިކްލަރޭޝަން ނ ގޮތުގެމަތިން ގުޑްސް

ދެއްކުމުންނެވެ. މިގޮތުން ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމާއިރު، ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް 

ީލާއި އަގު އެނގޭނެ ގޮތަށް މުދާ ގަނެވިއްކުމުގެ ސމުދަލުގެ ތަފު ،ނެތްނަމަ

 މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ ކުރާއިމްޕޯޓް .24 )ހ(

 ހުށަހެޅުން
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 ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މުޢާމަލާތުގައި ހިމެނޭ

 

 ޑިއުޓީ ިންތެރެއ ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 މުދަލުގެ ކުރަންވާނީ މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ ތަކެއްޗާގުޅޭގޮތުން ދައްކަންޖެހޭ

 ބަދަލުގައި ގެވެރިފަރާތު ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން އަދި .ވެރިފަރާތުންނެވެ

 ަޔާންކޮށްފައިވާބ ބާބުގައި އެއްވަނަ ބައިގެ ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޢައްޔަން މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުގެމަތިން

 

   )ށ(

 ްސްއިންކަސްޓަމ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ކޫރިއަރ ްލޯކަލ ،މެނިފެސްޓެއް އޭޖެންޓް އެތަކެތީގެ ކުރިން ުމުގެފާސްކުރ ބަލައި

 ތިރީގައި މެނިފެސްޓާއެކު އޭޖެންޓް .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސަށް އެޖެންޓް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން .25 )ހ(

 ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް

 މެނިފެސްޓް ޭޖެންޓްއ ތަކެތީގެ

  ހުށަހެޅުން

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރީ

 

1.    

 ؛އެއަރވޭބިލް ޕޯސްޓު ނުވަތަ ކޫރިއަރ

 

2.    

 ްޓްއޭޖެނ ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 .ެވެހިމަނަންވާނެއ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މެނިފެސްޓުގައި

 

   )ށ(

 ؛ނަން ފުރިހަމަ މިހާގެ ނައިގެ ތަކެތި

 

1.    

 ؛އެޑްރެސް މިހާގެ ގެނައި ތަކެތި

 

2.    

 ؛ބާވަތް މުދަލުގެ އަދަދާއި ދާގީނާގެ

 

3.    

 .ނަން ެއެކުންފުނީގ ،މުދަލެއްނަމަ ގެނެސްފައިވާ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ

 

4.    

 ޭޖެންޓްއ ވެސްތަކެއްޗެއް ހުރިހާ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ނުހިމެނޭ މެނިފެސްޓުގައި އޭޖެންޓް އެގޮތުން .ހިމަނަންވާނެއެވެ މެނިފެސްޓުގައި

 ބައިގައި ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މި ،ހުރެއްޖެނަމަ ޝިޕްމަންޓުގައި ތަކެތި

 .ެވޭނެއެވެކުރ ޖޫރިމަނާ އޭޖެންޓް ކޫރިއަރ ލޯކަލް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ނ(

 މި ރެވޭނީފާސްކު ބަލައި ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 12 ގަވާއިދުގެ

 

26.

  

 ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި
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 ތަކެތި އެ ންދޫކުރެވެންދެ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ފަރާތުގެ ެފައިވާހަވާލުވ  ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ ،ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ހުންނާނީ

 .ދަށުގައެވެ ބެލުމުގެ

 

 ކަސްޓަމްސްގެ ތަކެތި .27

ބެހެއްޓުން ކޮންޓްރޯލްގައި

  

 ތަނަށް ނެއްއަ އެއްތަނުން ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 .ްނެވެގޮތުގެމަތިނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 15 ިދުގެގަވާއ މި ގެންދެވޭނީ

 

 އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން ތަކެތި .28

  ގެންދިއުން

 ަރާތުންވެރިފ ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ތުންމިގޮ .ވެފޮނުވާލެވިދާނެއެ އަނބުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވި އެތަކެތި ،ބޭނުންނުވާނަމަ

 ލޯކަލް ުވަހުދ ފާސްކުރާ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންވާތަކެތި ފޮނުވާލަން އަނބުރާ

 07 ފެށިގެން ންދުވަހު ހަވާލުކުރާ ތަކެތި އެ .ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ އޭޖެންޓަށް ކޫރިއަރ

 ކޫރިއަރ ލްލޯކަ ފޮނުވާލުމަށްފަހު އަނބުރާ ތަކެތި އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)

 .އަންގަންވާނެއެވެ ަމްސްއަށްކަސްޓ އޭޖެންޓް

 

 ފޮނުވާލުން އަނބުރާ .29 )ހ(

 ކޫރިއަރ ލޯކަލް، ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ުރެވޭދޫކ ންޓަށްއޭޖެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި ހާޒިރުގައި އޭޖެންޓްގެ

 ،ުޢުލޫމާތމަ ަކެތީގެތ ހުންނަ ނުގެންގޮސް ގައިމުއްދަތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތެރެއިން ތަކެތީގެ

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

 .ެވެދޭންވާނެއ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް ކޫރިއަރ ލޯކަލް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 

   )ށ(

 ަސްޓަމްސްއިންކ ފޮނުވާލުމަށް ުރާއަނބ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ)ެ މިމާއްދާގ

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

 .ނެއެވެއަންގަންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް ކޫރިއަރ ލޯކަލް ފޮނުވާލުމަށްފަހު

 

   )ނ(

 ިންތެރެއ ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ައެޅިފައިވާކަނޑ ދޫކުރުމަށް ތަކެތި ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަނަ 14 ގެގަވާއިދު މި ޢަމަލުކުރާނީ މުދަލާމެދު ހުންނަ ނުގެންގޮސް މުއްދަތުގައި

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި

 

   )ރ(

 ޓުތައްޝިޕްމަން ތަކެތީގެ ޭރުކުރެވޭބ މެދުވެރިކޮށް ކޫރިއަރސަރވިސް ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 .ާނެއެވެހުށަހަޅަންވ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮސެސް

 

 ބޭރުކުރުން ތަކެތި .30

  

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

 

   )ހ(

 ؛އެއަރވޭބިލް ޝިޕްމަންޓްގެ

 

   )ށ(
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. ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ާއިދުގެގަވ މި

 (.މުދަލަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޑިކްލަރޭޝަން)

 

 

 

   )ނ(

 

 ބާބު ހަވަނަ

 ދިނުން ހުއްދަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެތަންތަން ވަދެނުކުތުމަށް ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ެކަސްޓަމްސްގ ބަނދަރުތަކުގައި ރަސްމީ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 އަދި ރުއުޅަނދުފަހަ މީހުންނާއި ތަންތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުކަމަށް

 ދޭންވާނީ ހުއްދަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެތަންތަން ،ވަދެނުކުތުމަށް ތަކެތި ވެހިކަލްފަދަ

  .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއިދުން

 

.31 )ހ(

  

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ދިނުން ހުއްދަ ވަދެނުކުތުމަށް

 ަޙައްދުތަކަށްސަރ ކަސްޓަމްސްގެ ނެތި ހުއްދަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި

 .މަނާކަމެކެވެ ވަދެނުކުމެވުމަކީ ވެހިކަލްފަދަތަކެތި އަދި އުޅަނދުފަހަރު މީހުންނާއި

 

   )ށ(

 ަދާކުރާއ ވަޒީފާ މީހުންނާއި ްކުރާމަސައްކަތ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ްމެހައިއެނ ވަދެނިކުމެވާ އެސަރަޙައްދުތަކަށް ބޭނުމަކު އެނޫންވެސް މީހުންނާއި

 ެތަންތަންއ ހުއްދަ ވަދެނިކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތްތައް

  ންުޅޭގޮތުގ ފަރާތާ ބޭނުންވާ ދޫކުރަން ހުއްދަ އެ ،ދޭންވާނީ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ

 ސްލުއަ ލިޔުންތަކުގެ އެންމެހައި ހުށަހެޅޭ ފަރާތްތަކަށް ހިންގާ އެތަންތަން

 ިގޮތުންމ  .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ފައިވާބަޔާންކޮށް މާއްދާގައި ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ މި ،ލިޔުންތަކަކީ ހުށަހެޅޭ

 .ާންވާނެއެވެވ ލިޔުންތަކަށް ދެނެގަނެވޭނެ ވާކަންފުރިހަމަ އެމީހެއްގައި ޝަރުޠުތައް

 

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ .32 )ހ(

  މީހުން ވަދެނިކުމެވާ

 ،މެވުމުގައިވަދެނިކު އެތަންތަނަށް އުޅޭއިރުއާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ުވެސްަބަދއ ފާސް ނުވަތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ވަދެނުކުމެވުމަށް ތަނަށް އެތަން

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށްފައި ފެންނަގޮތަށް

 

   )ށ(

 ހުއްދަ މުގެވަދެނިކުމެވު ވެހިކަލް ނުވަތަ އުޅަނދުފަހަރު ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ވެހިކަލްގެ ަނުވަތ އުޅަނދު ދެވުނު ހުއްދަ ،ދިނުމަށްފަހު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އެތަންތަން

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

 .އެވެދޭންވާނެ ކަސްޓަމްސްއަށް (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު) ތެރޭގައި

 

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ .33

 އުޅަނދުފަހަރާއި ވަދެނިކުމެވާ

  ތަކެތި ވެހިކަލްފަދަ



45 

 

 ކުރުމަށްއަދާ ޑިއުޓީ ރަސްމީ ހަމައެކަނި ާނީވަންނަންވ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ ބޭނުން ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ނުވަތަ

 

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ .34

  ބޭނުން ވަންނަންޖެހޭ

 ވަދެ ތަކެތިވެހިކަލްފަދަ އަދި އުޅަނދުފަހަރު މީހުންނާއި ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ދޮރާށިތަކުން ދީފައިވާ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްއިން އަދި ޚާއްޞަކުރެވި ކަމަށްއެ ނުކުމެވާންވާނީ

 .ތަންތަނުންނެވެ އެފަދަ ނުވަތަ

 

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ .35

ތަންތަން ވަދެނިކުމެވާންޖެހޭ

  

 ްފައިވާބަޔާންކޮށ ތިރީގައި މީހުންގައި ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

  ެ.ވާންވާނެއެވ ުރިހަމަފ ޝަރުޠުތައް

 

 ދިނުމުގައި ހުއްދަ .36

 ބަލާނެ ކަސްޓަމްސްއިން

  މިންގަނޑު

 ޝަރީޢަތަށް ައެއްމައްސަލ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އެތަކެތީގެ ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި

 ކަނޑައެޅުނު ންޙުކުމު އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒްކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު( ތިނެއް) 03  ުރެވުނުތާމާފުކ އަދަބު

 

   )ހ(

 ައެއްމައްސަލ ޖީނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުމެއްޙު ދިގުމުއްދަތެއްގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ (ބާރަ) 12 ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަށް

 ަނޑައެޅުނުކ މުންއެޙުކު ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް އެޙުކުމް ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު (އެކެއް) 01 މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު

 

   )ށ(

 މި ފަރާތަކީ ޭއެދ ހޯދުމަށް ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ވާފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ

 ުއްދަހ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ްގެކަސްޓަމްސ ،ފަރާތަކަށްވާނަމަ

 .ދެވޭނެއެވެ އެފަރާތަކަށް

 

 ސަރަޙައްދުތަކަށް .37 )ހ(

 ދާއިމީ ވަދެނިކުމެވުމުގެ

 ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދައާމެދު

  އެންގުން ގޮތެއް ނިންމާ

 ިއެދ ހޯދުމަށް ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3 ގިނަވެގެން ލިބޭތާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ސްޓަމްސްއިންކަ އެހުށަހެޅުމަށް (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު) ތެރޭގައި

 .ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ްވެސްއެއ ހަމަނުވާ ޝަރުޠު ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ާނެއެވެދީގެންނުވ ހުއްދަ އެ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ަޙައްދުތައްސަރ ،ފަރާތަކަށް

 

   )ނ(

 ިންގާހ އެތަންތަން ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

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

 ޓަމްސްއަށްކަސް ލިޔުންތައް ެންމެހައިއ ގުޅޭ ހުއްދައާ އެ (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 މަޢުލޫމާތު ހުއްދައާބެހޭ .38 )ހ(

  ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް



46 

 

 އެއްވެސް ،ދަހުއް ދޫކުރެވިފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 (ތިނެއް) 3 ގިނަވެގެން ބާޠިލުކުރާތާ ހުއްދަ އެ ،ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ސަބަބަކާހެދި

 އެކަން (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު) ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 ފަރާތުގެ ިވާދޫކުރެވިފައ ހުއްދަ ވަދެނިކުމެވުމަށް  ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ފަރާތަށް ިދޫކުރ ަހުއްދ އެކަން ،ބަދަލުވެގެން މަޢުލޫމާތެއް އެއްވެސް ފާހުގައިވާ

 ރޭގައިތެ ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 3  ގިނަވެގެން އެންގިތާ އެކަން ،އަންގައިފިނަމަ

 ށްކަސްޓަމްސްއަ މަޢުލޫމާތު އެ (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު)

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ަމްސްގެކަސްޓ ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ މާއްދާގައި ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ މި

 ކުރަން ނުވަތަ ަށްކޮށްފިކަމ މީހަކު ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ިކުރުމުގައ ކުށެއް އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް

 ސަލައިގައިމައް އެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވިކަމަށް

 ޝަރީޢަތުން ދުމައްސަލައާމެ އެ ނުވަތަ ،ނިމެންދެން ެއްގޮތ ބެހޭގޮތުން ދަޢުވާކުރުމާ

 ހުއްދަ އެ ،ްހިފެހެއްޓުމަށ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް އެ ނިމެންދެން ގޮތެއް

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް ދޫކުރި

 

  ހިފެހެއްޓުން ހުއްދަ .39 )ހ(

 ާތަކާމެދުފަރ ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ހުއްދަ އިވާހިފެހެއްޓިފަ، ނިންމައިފިނަމަ ނުކުރަން ދަޢުވާ ނުވަތަ ،ނުވެއްޖެނަމަ

 .ދޭންވާނެއެވެ އެފަރާތަކަށް އަލުން

 

   )ށ(

 ާތަކާމެދުފަރ ދީފައިވާ ހުއްދަ ވުމުގެވަދެނުކުމެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ފަރާތަށް ިދޫކުރ ހުއްދަ އެ ،ބާޠިލުކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 

  ބާޠިލުކުރުން ހުއްދަ .40 )ހ(

 ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ވަދެނިކުމެވުމަށް ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 އެ ،ިފިނަމައަންގައ ކަސްޓަމްސްއިން ބާޠިލުކުރުމަށް ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ

 އެކަން ފަރާތަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ،ޢަމަލުކޮށް އެގޮތަށް ފަރާތުން ދޫކުރި ހުއްދަ

 ަންދުބ ސަރުކާރު) ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 03 ގިނަވެގެން އެންގުމަށްފަހު

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް

 

   )ށ(

 ވެހިކަލްފަދަތަކެތި އަދި އުޅަނދުފަހަރު މީހުންނާއި ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ބޭނުންވާ ދޫކުރަން ހުއްދަ އެ ،ދޫކުރަންވާނީ ހުއްދަ ވަގުތީ ވަދެނުކުމެވުމުގެ

 ސަރަޙައްދުތަކަށް .41 )ހ(

 ދޫކުރެވޭ ވަދެނިކުމެވުމަށް
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 ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ ވެހިކަލްފަދަތަކެއްޗާ އަދި އުޅަނދުފަހަރު މީހުންނާއި

 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ ހުށަހަޅައި

 

  ހުއްދަ ވަގުތީ

 ސްއަށްކަސްޓަމް އެދި ހުއްދައަށް ވަގުތީ ުރެވޭދޫކ ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޓަމްސްއަށްކަސް ،ގޮތެއް ނިންމި ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދައާމެދު އެ ވަގުތު ހުށަހަޅާ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ލިޔުން

 

   )ށ(

 ެއ ،ާތްތަކުންފަރ ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 އަދާކުރުމަށް ިބުވާޖ ޤާނޫނީ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން މީހެއްގެ އެ ،އުޅުމުގައި ވަދެ ތަންތަނަށް

 އެ މީހަކު އެ ،ފެނިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް އޮތްކަމަށް ސަބަބެއް ފަދަ އެޅިދާނެ ހުރަސް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ނެރުމުގެ ސަރަޙައްދުން

 

 މީހަކު ވިފައިވާދޫކުރެ ހުއްދަ .42

 އެ ހުއްޓާ ސަރަޙައްދެއްގައި

  ނެރުން ތަނުން

 ްތިތަކަށްގިނ ސަރަޙައްދުތައް ކަސްޓަމްސްގެ ޙާލަތެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ކަސްޓަމްސްއިން

 ކަސްޓަމްސްއިންް ވަދެނިކުމެވުމަށ ސަރަޙައްދުތަކަށް ނުވަތަ ތަންތަނަށް ޚާއްޞަކުރެވޭ ،ބަހައި

 ަސްޓަމްސްއަށްކ އިޚުތިޔާރު ހަމަޖެއްސުމުގެ ދޫކުރާގޮތަށް ހެއްފާ ނުވަތަ ހުއްދައެއް ޚާއްޞަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

 ސަރަޙައްދުތައް ކަސްޓަމްސްގެ .43

  ބެހުން ގިންތިތަކަށް

 ަކަށްސަރަޙައްދުތ ކަސްޓަމްސްގެ ކުރިން ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

، ުލޫމާތުމަޢ ންމެހައިއެ ފަރާތްތަކުގެ ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ

 އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަސްދޮޅަސް) 60 ފަށާތާ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ތަންތަން

 

 ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް .44 )ހ(

 ކުރިން ފެށުމުގެ

 ވަނުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

ފަރާތްތައް ދެވިފައިވާ ހުއްދަ

  

 މަޢުލޫމާތު ދޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ްކޮށްފައިވާބަޔާނ މާއްދާގައި ވަނަ 36 ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްފަހު ދިރާސާ ބަލައި

 ިވާދޫކުރެވިފައ އެފަރާތަކަށް ،ފުރިހަމަނުވާނަމަ އެމީހެއްގައި ޝަރުޠުތައް

 .ވާނެއެވެބާޠިލުކުރަން ހުއްދަ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ަށްސަރަޙައްދުތަކ ކަސްޓަމްސްގެ

 

   )ށ(

 ބާބު ހަތްވަނަ

 

 ޑިއުޓީދެއްކުން މުދަލުގެ އިހުމާލުވާ

 

 ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ނުވަތަ ހަލާކުވެ ގެއްލި މުދަލެއް އިހުމާލުން ެފަރާތުގ ހަވާލުވާ ބެލެހެއްޓުމާ ނިމެންދެން ދޫކޮށް ދަށުން

 ،ފައިސާ ޑިއުޓީއަށްވާ އެކްސްޕޯޓް ނުވަތަ އިމްޕޯޓް މުދަލެއްގެ އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ކަމެއް އެފަދަ

. ނިންމަންވާނެއެވެ ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދަލެއް އެ

 މުދަލުގެ އިހުމާލުވާ .45

  ޑިއުޓީދެއްކުން



48 

 

 ފަރާތަކުން ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދަލެއް އެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭ ތަށްވެރިފަރާ މުދަލުގެ އަދި

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

 ރާއްޖެއިން ުދަލާއިމ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 އިހުމާލުވީ ށްމުދަލަ އެ ފަރާތުން އިވާހަވާލުވެފަ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 .ބެލޭނެއެވެ ކަމުގައި

 

ބެލުން އިހުމާލުވުންކަމުގައި .46 )ހ(

  

 ދާމު މެނިފެސްޓުންނާއި މުދަލުގެ ،ގެނެސްފައިވާކަން ރާއްޖެއަށް މުދާ

 ތެރެއިން މުދަލުގެ އެނގޭ ޓެލީޝީޓުން ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ

 އެ ،ުދާމ ދޫކުރެވިފައިނުވާ ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ ެކަސްޓަމްސްގ ގަވާއިދުން

 .ތުންނެ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ

 

1.    

 އަރުވައި ށްއުޅަނދަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި

 މުދަލެއް ންމާލުއިހު ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ ،ބޭލުމުގައި

 .މެދުވެރިވުން ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ގެއްލި

 

2.    

 ރުމުގައިކު ބަދަލު އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުމުގައި މުދާ

 މުދާ ގައިކަމެއްކުރުމު އެފަދަ އެނޫންވެސް ނުވަތަ އުފުލުމުގައި މުދާ ނުވަތަ

 ނުވަތަ ިގެއްލ މުދަލެއް އިހުމާލުން ާތުގެފަރ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ

 .މެދުވެރިވުން ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ހަލާކުވެ

3.    

 ކޮންޓްރޯލުގެ ެކަސްޓަމްސްގ ނުފެތޭގޮތަށް ޙާލަތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި

 ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ހަލާކުވެ ނުވަތަ ގެއްލި މުދަލެއް ދަށުގައިހުރި

 މުދަލަކަށް އެ ންފަރާތު ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދަލެއް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 ސަލައެއްމައް އެ ކަސްޓަމްސްއިން  ކަނޑައަޅާނީ ނޫންކަން ނުވަތަ އިހުމާލުވިކަން

 .ކުރުމަށްފަހުއެވެ ތަޙުޤީޤު

 

   )ށ(

  ފައިވާބަންދުކޮށް ގައި ޕެކިންގގ ތަފާތު ،ދެއްކުމުގައި ޑިއުޓީ މުދަލުގެ އިހުމާލުވާ

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

 ޑިއުޓީ މުދަލަށް އެ އަދި .ތަފްސީލަށެވެ މުދަލުގެ ހުންނަ އެނގެން ލިޔުންތަކުން ގުޅޭ

 ވާބަޔާންކޮށްފައި ބައިގައި ވަނަ 05 ގަވާއިދުގެ މި ކަނޑައަޅާނީ އަގު ދައްކާނެ

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 

 ބެލުމާއި ތަފުސީލު މުދަލުގެ .47

ކަނޑައެޅުން އަގު މުދަލުގެ

  

 ެލެހެއްޓުމާބ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ނުވަތަ ެމުދަލެއްގ ދައްކައި ކަމަށް ހަމަ ޝީޓުން ޓެލީ ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ

 ތެރެއިން ގެދާގީނާއެއް ،ނުލިބިހުރެ ްގެއްލުމެއ އެއްވެސް ބޭރުފުށަށް ދާގީނާއެއްގެ

 ،ަށްފަހުތަޙުޤީޤުކުރުމ ކަސްޓަމްސްއިން މައްސަލަ އެ ،މަދުވެއްޖެނަމަ މުދަލެއް

 ޑިއުޓީ ްކަންޖެހޭދައ މުދަލަށް އެ ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ އޮތްކަމަށް ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ

  އިސްތިސްނާ .48 )ހ(



49 

 

 ޔާރުުތިއިޚ ނުނެގުމުގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ މުދަލެއް އެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ގެމްސްަސްޓަޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާ މުދަލެއް ކ

 ހާލަތްތަކުގައި އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ، ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން

 ް ޑިއުޓީމުދަލަކަށ ަށް ގެންނަ ފަރާތުން އެމުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމ

 .އިސްތިސްނާވެއެވެ ދެއްކުމުން

 

   )ށ(

 ބެލުމުގެެ ކަސްޓަމްސްގ މުދަލެއް ކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް

 ؛ލުންައިނައްތ ދަށުން

 

1.    

 ؛ވުންހަލާކު ވަރަށް ނުކުރެވޭ ބޭނުން މުދަލެއް ހާދިސާއެއްގައި ޤުދުރަތީ

 

2.    

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރަން ބޭނުންނުވެގެން އެ މުދާ ދޫކޮށްލުން

 

3.    

 ާތުންމުދަލުގެ ވެރިފަރ، ދަށްވާ މުދާ ދުވަސްވުމުން އޭގެ ޒާތުގައި އަގު

 ؛ލުންައިކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނައްތ ،ޚަރަދުދޭގޮތަށް

 

4.    

ލައި ަކާ ނުާލހުމމުދާ ހުންނަ ހުރުމުގައި ނުވަތަ މުދާ އުފުލުމުގައި މީހެއްގެ އި

ށް އޭގެ ޒާތުގައި މުދަލުގެ ބަރުދަން ލުއިވެފައިވާކަން ކަސްޓަމްސްއަ

 ޤަބޫލުކުރެވުން.

 

5.    

 ސާމާނު ުހިފޭނ ބޭނުން އޭގެ ،ހުންނަ ހަލާކުކޮށްލުމުން މުދަލެއް ދަށުން މާއްދާގެ މި

  ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ތަކެއްޗަށް އެފަދަ ،އެތެރެކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެއަށް

 .ަންވާނެއެވެދައްކ

 

   )ނ(

 

 

 ބައި ދެވަނަ

 

 އުޅަނދުފަހަރު ފުރާ ރާއްޖެއިން އުޅަނދުފަހަރާއި އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ދޫކުރުން ގެނައުމާއި ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދުފަހަރު



50 

 

 

 ިސްޓަރީކޮށްފައިވާރަޖ ްޖޭގައިރާއި، އުޅަނދުފަހަރާއ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން

 ންނައަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން ،ތެރެއިން އުޅަނދުފަހަރުގެ ބޭރުދަތުރުކުރާ

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ ތިރީގައި ފެށިގެން ވަގުތުން ވަންނަ ސަރަޙައްދަށް ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރު

 ރޯލުގެކޮންޓް ގެކަސްޓަމްސް އޮންނާނީ ހަމަޖެހެންދެން ގޮތަކަށް ތެރެއިން ގޮތްތަކުގެ

 .ދަށުގައެވެ

 

 ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ .49

އުޅަނދުފަހަރު ދަށުގައިވާ

  

 ؛ނުކުންނަންދެން ބޭރަށް ސަރަޙައްދުން ރާއްޖޭގެ

 

   )ހ(

 ޓަމްސްގެކަސް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 50 ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ންދޫކުރަންދެ އުޅަނދު އެ ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ

 

   )ށ(

 ިރީގައިތ އެދި ދޫކޮށްދިނުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ކޮންޓްރޯލުގެދަށުން ކަސްޓަމްސްގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ދޫކުރުން ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ .50 )ހ(

 އެދޭ ރުމަށްޗެކްކު އުޅަނދު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު

1.    

 ،ެއްނަމައުޅަނދ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ،އުޅަނދަކީ އެ

، ުބަދަލުކުރުމަށްފަހ ފަރާތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރަޖިސްޓަރީ އުޅަނދުގެ އެ

 ިވާދޫކޮށްފައ ކޮމިޔުނިކޭޝަނުން އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ؛ލިޔުން

 

2.    

 އެންމެ އުޅަނދެއް އެީ، ދޫކުރެވޭނ ދަށުން ެކޮންޓްރޯލުގ ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދެއް

 އުޅަނދަކަށް ެއ ،ބޭލުމަށްފަހު މުދާ ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުގައި ކުރި ފަހުން

 ަލައިބ ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދު އެ ދެއްކުމުން ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ

 .ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 

   )ށ(

 ޖޭގައިރާއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ދޫކޮށްފައިވާ ުންދަށ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޮތުގައިގ އުޅަނދެއްގެ ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން، އުޅަނދެއް އުފައްދާފައިވާ

 ުރުމާއެކުކ ރަޖިސްޓަރީ ކޮމިޔުނިކޭޝަނުގައި އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ގެނެވޭނެއެވެ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދު އެ

 

 ބޭރަށް ރާއްޖެއިން .51 )ހ(

 ރަޖިސްޓަރީ ދަތުރުކުރުމަށް

 އުޅަނދުފަހަރު ކުރާ

 ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

  ގެނައުން ދަށަށް

 ށްބޭރަ ރާއްޖެއިން އުޅަނދުފަހަރު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 މަށްުރުފާސްކ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދު އެ ދެވޭނީ ހުއްދަ ދަތުރުކުރުމުގެ

 .ފަހުއެވެ

 

   )ށ(



51 

 

 

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ބޭލުން އަރުވައި ތަކެތި ،އަރައިފޭބުމާއި އުޅަނދުފަހަރަށް ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

 އޮންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ނެތި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ެކެވެމަނާކަމ ަކީބޭލުމ އަރުވައި ތަކެތި ،އައިސްވުމާއި ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް

 

.52 )ހ(

  

 ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް

 އަރުވައި ތަކެތި އައިސްވުމާއި

 ބޭލުން

 ެހެންއ ކުރިން އެރުމުގެ ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދަކަށް އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 .މަނާކަމެކެވެ ބޭލުމަކީ އަރުވައި މުދާ އަރައިފޭބުމާއި މީހަކު އެއްވެސް

 

   )ށ(

 ެލުމަށްބ ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އްކާތެރިކަމާރަ ސަލާމަތާއި ޤައުމީ

 އެހެން ،އިއެރުމާ އުޅަނދުފަހަރަށް ފަރާތުން ފޯސްގެ ޑިފެންސް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

 ތިންގޮތުގެމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގައި އެ ،ލިބިގެން ބާރު ގާނޫނަކުން

 .ެއެވެއިސްތިސްނާވާނ ްއިނ (ށ) މާއްދާގެ މި އެރުންތައް އަރާ އުޅަނދުފަހަރަށް

 

   )ނ(

 ކަސްޓަމްސްގެ ،އިފިޔަވަ އުޅަނދުފަހަރު ލިބިފައިވާ ކްލިއަރެންސް ޑިޕްލޮމެޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ

، ބޭލޭނީ ިއަރުވައ ތަކެތި އައިސްވުމާއި ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ

 .ތަކަށެވެފަރާތް ހުއްދަދޭ ްކަސްޓަމްސްއިނ ،ސަރަޙައްދަކުން ހުއްދަކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 

 ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް .53

 ކަސްޓަމްސްގެ އައިސްވުމުގައި

 ހޯދުން ހުއްދަ

 މި ވޭނީވެ އައިސް ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ފާސް ިންގޮތުގެމަތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ދެވަނަ ބައިގެ ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ައިވާދޫކުރެވިފ

 

 ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް .54 )ހ(

  ފަރާތްތައް އައިސްވެވޭނެ

 

 

 ސިންޖަރެއްފަ ނުވަތަ ކުރޫއެއް އުޅަނދެއްގެ ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނުވާނެއެވެ ބޭނުމެއް ފާހެއް ފޭބުމަށް އަރައި އުޅަނދަކަށް އެ

 

   )ށ(

 ކްލަރޭޝަނުގައިޑި ކުރޫ ،ގެންނަ ފަޅުވެރިން ުޅަނދުފަހަރުގެއ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 ސްއަށްކަސްޓަމް ބާލައިގެން އުޅަނދުން ކުރުމަށްޓަކައި ކްލިއަރ ތަކެތި ހިމަނާފައިވާ

 .ގަޑިތަކުގައެވެ ޚިދުމަތްދޭ ކަސްޓަމްސްއިން ،ގެންނަންވާނީ

 

 ތަކެތި ގެންނަ ފަޅުވެރިން .55

  ބޭލުން



52 

 

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ދިނުން ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް ބަނދަރުކުރުމާއި އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 

 ރަކަށްބަނދަ ރާއްޖޭގެ އުޅަނދެއް ކޮންމެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 .ހޯދުމެވެ ސްކްލިއަރެން އިންވާރޑް ކަމަކީ ކުރަންޖެހޭ ފުރަތަމަ އެންމެ އައުމަށްފަހު

 ތެރޭގައިގަޑިއިރުގެ (ބާރަ) 12 ގިނަވެގެން އަންނަތާ ްބަނދަރަށ އުޅަނދު މިގޮތުން

 ޑިޕްލޮމެޓިކް ތެރޭގައި މީގެ .ހޯދަންވާނެއެވެ ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް ކަސްޓަމްސްއިން

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ އުޅަނދުފަހަރު ލިބިފައިވާ އިމްތިޔާޒް

 

 ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް .56 )ހ(

  ހޯދުން

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

 ގަވާއިދުގެ މި ،ިހޯދުމަށްފަހުގައ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިވެގެން ޙާލަތެއް ޚާއްޞަ

 ނުގައިތަންތަ އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2 ޖަދުވަލު

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ މުއްދަތު އޮންނަ ބަނދަރުކޮށްފައި

 

   ށ()

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

 އުޅަނދު ަރަކަށްބަނދ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި  2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ހޯދުމަށްޓަކައި

 .އަންނަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 މި ޭނީދެވ ންސްކްލިއަރެ އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 .ބަނދަރުތަކުންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ

 

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް .57 )ހ(

 ކްލިއަރެންސްދެވޭނެ

  ބަނދަރުތައް

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

ދަ ގެ ހުއްއުމުއި ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވަ

 ވެ. ދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ތަންތަނުން އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދެވިދާނެއެ

  )ށ(

 ،ައުމާއެކުއ ބަނދަރަކަށް ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 އަށްކަސްޓަމްސް އޭޖެންޓް ނުވަތަ މާސްޓަރު ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އުޅަނދުގެ އެކަން

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

 އައުމާއެކު އުޅަނދު .58

އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

  

 ދޭ ެންސްކްލިއަރ އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް ނެތި އޭޖެންޓަކު

 އޭޖެންޓަކު ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި (ސާޅީސްއަށެއް) 48 ފެށިގެން ވަގުތުން

 ިވާބަޔާންކޮށްފައ ބައިގައި ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މިަ، ހަމަނުޖައްސައިފިނަމ

 .ވޭނެއެވެކުރެ ޖޫރިމަނާ މާސްޓަރު ނުވަތަ ވެރިފަރާތް އުޅަނދުގެ އެ ،ގޮތުގެމަތިން

 ޖޫރިމަނާ ރެވޭކު މިގޮތުން ދެވޭނީ ފުރައިގެން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އުޅަނދަކަށް އެ އަދި

 .ނިންމުމުންނެވެ ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ

 އަންނަ ނެތި އޭޖެންޓަކު .59 ()ހ

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

 ޓަކުއޭޖެން ފެށިގެން ވަގުތުން ދޭ ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް ފަހަރަށް އުޅަނދު

 72 ަދިއ. ެއެވެދެވޭނ މުހުލަތެއް ގަޑިއިރުގެ( ހަތްދިހަދޭއް) 72 ހަމަޖެއްސުމަށް

 ެގަވާއިދުގ މި ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ، އޭޖެންޓަކު ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި( ހަތްދިހަދޭއް)

 ަނުވަތ ރާތްވެރިފަ އުޅަނދުގެ އެ ގޮތުގެމަތިން، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 19

 ެންފުރައިގ ށްބޭރަ ރާއްޖެއިން އުޅަނދަކަށް އެ އަދި. ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ މާސްޓަރު

 .މުމުންނެވެނިން ދައްކައި ސްޓަމްސްއަށްަކ ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ މިގޮތުން ދެވޭނީ

 

   )ށ(

 ކުޑަ، މީޓަރަށްވުރެ( ފަނަރަ) 15 ރާއްޖެއަންނަ ބޭނުމަށް ންގެޕްރޮވިޜަ

 ްވަންދެންދުވަސ( ހަތެއް) 7 ނެތި އޭޖެންޓްއަކު އުޅަނދުފަހަރަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 .ބަނދަރުކުރެވިދާނެއެވެ ސަރަހައްދެއްގައި ހުއްދަކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ނ(

 ފަރާތުންވެރި އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ހަވާލުވެފައިވާ އޭޖެންޓްކަމާ އުޅަނދެއްގެ

 ޤާނޫނާއި ވަތަނު ،ވަކިކޮށްފިނަމަ އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ހުށަހަޅައިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް

 އޭޖެންޓް، ަވަކިކޮށްފިނަމ އޭޖެންޓް އެ އިންކަސްޓަމްސް ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ

 އެހެން ށްއުޅަނދަކަ އެ ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި  (ސާޅީސްއަށެއް) 48 ގިނަވެގެން ވަކިކުރާތާ

 ޖެންޓަކުއޭ ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި (ސާޅީސްއަށެއް) 48 ެ.ހަމަޖައްސަންވާނެއެވ އޭޖެންޓަކު

 އެ ތުގެމަތިންގޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިބައިގައ ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މި ަ،ހަމަނުޖައްސައިފިނަމ

 ނދަކަށްއުޅަ އެ އަދި .ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ މާސްޓަރު ނުވަތަ ވެރިފަރާތް އުޅަނދުގެ

 ޓަމްސްއަށްކަސް ފައިސާ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ މިގޮތުން ދެވޭނީ ފުރައިގެން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 .ނިންމުމުންނެވެ ދައްކައި

 

ބަދަލުކުރުން އޭޖެންޓްކަން .60

  

 ،ރިންދިނުމުގެކު ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް

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

 ުމަކީކުރ އެލޯންގސައިޑް ކައިރިކޮށް ތަންތަނަށް ތަކެއްޗާއި ފަދަ ބަނޑުފަހަރު

 .މަނާކަމެކެވެ

 

ކަންތައްތައް ަނާމ ކުރުން .61 )ހ(

  

 އެ ރިންދިނުމުގެކު ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 .ަނާކަމެކެވެމ ބޭލުމަކީ އަރުވައި މުދާ ފޭބުމާއި އަރައި މީހަކު އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް

 

   )ށ(

 އޭޖެންޓަކު ،ތެރެއިން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 ގަޑިއިރުގެ (ބާރަ) 12 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ އްސައިގެންހަމަޖަ

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

 ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު "ފޯމު އިންފޮމޭޝަން

 ކުރޫއިންގެ ފަސިންޖަރުންނާއި އުޅަނދެއްގެ އެ ފޯމާއެކު އެ އަދި ެ.ހުށަހަޅަންވާނެއެވ

 އަންނަ ކަނޑުމަގުން .62 )ހ(

 މަޢުލޫމާތު އުޅަނދުފަހަރުގެ

  ހުށަހެޅުން
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 އޭޖެންޓަކު .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ،ލިސްޓު

 ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ނެތި

 .ގަޑީގައެވެ ދޭ ކްލިއަރެންސް ހުށަހަޅާނީ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

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

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

 ޭުށަނޭޅހ (އޭ.ޓީ.އީް އެރައިވަލް )އެސްޓިމޭޓެޑް ޓައިމް އޮފ ކުރިން،ގެ ގަޑިއިރު

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

  ެ.އެވ ްވާނެހުށަހަޅަނ އެދި ހޯދުމަށް ރެންސްަކްލިއ ލިޔުމާއެކު ހުށަހަޅާ ބަޔާންކޮށް

   )ށ(

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

 .ގެންދަންވާނެއެވެ އަންގަމުން ކަސްޓަމްސްއަށް، މެދުވެރިކޮށް

 

   )ނ(

 ،ކުރިން އިރުގެގަޑި 01 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ނދެއްގެއުޅަ އެ މެނިފެސްޓު ޕެސެންޖަރ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ެންޓްއޭޖ

 

 އަންނަ ވައިގެމަގުން .63

 ޕެސެންޖަރ އުޅަނދުފަހަރުގެ

  ހުށަހެޅުން މެނިފެސްޓް

 ިންވަކ ނަންތައް އެހެނިހެން އަދި ނޭމް ސާ) ؛ނަން ފުރިހަމަ ފަސިންޖަރުންގެ

 (އެނގޭގޮތަށް

 

   )ހ(

 ؛ނަންބަރުު ޕާސްޕޯޓް ފަސިންޖަރުންގެ

 

   )ށ(

 .ޖިންސް ްޖަރުންގެފަސިނ

 

   )ނ(

 ،ޝެޑިއުލް ްލައިޓްފ ތައްޔާރުކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން އުޅަނދުފަހަރާ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ެޝެޑިއުލްއަށްއ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ހިންގާ ބަނދަރު ވައިގެ

 ްލައިޓުތަކުގެފ އެހެނިހެން އަންނަ ރާއްޖެއަށް ނުހިމެނި ޝެޑިއުލްގައި ،އުނިއިތުރާއި ގެނެވޭ

 .ހަޅަންވާނެއެވެހުށަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރު 01 އައުމުގެ އެފްލައިޓެއް ،މަޢުލޫމާތު

  

ހުށަހެޅުން ޝެޑިއުލް ފްލައިޓް .64

  

 އެ، ަށްހޯދުމ ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ްކަސްޓަމްސްއަށ އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ،ޑިކްލަރޭޝަން ެރަލްޖެނ އުޅަނދެއްގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 އަންނަ ވައިގެމަގުން .65

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް

  ދިނުން ކްލިއަރެންސް

، ހޯދުމަށް ްކްލިއަރެންސ އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 އޭޖެންޓް ނުވަތަ މާސްޓަރު އުޅަނދެއްގެ އެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 އަންނަ ކަނޑުމަގުން .66 )ހ(

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް

  ދިނުން ކްލިއަރެންސް
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 ؛(އަސްލު ކްލިއަރެންސްގެ ޕޯރޓް ލާސްޓް) ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް

 

1.    

 ނޭހިމެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އޮފް ްޓްޑިޕާޓްމަނ ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު) ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 އެންޑޯޒް ހެލްތުން ޕޯޓް އަދި އެމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަން

 (ކުރެވިފައިވާ

 

2.    

    .3 ؛ަންރޭޝޑިކްލަ ކުރޫ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 9 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ލިސްޓް އިފެކްޓްސް ޕަރސަނަލް ކުރޫންގެ

 

4.    

 ؛ލިސްޓް ސްޓޯރސް ޝިޕް

 

5.    

 ؛ސްޓޯރސް ބޮންޑު

 

6.    

 ؛ކޮޕީ މެނިފެސްޓްގެ ކާގޯ ޓްރާންސިޓް

 

7.    

 ؛ލިސްޓް ކޯލް އޮފް ޕޯޓް

 

8.    

 ؛ކޮޕީ ކްލިއަރެންސްގެ ސެކިއުރިޓީ އެފްގެ.ޑީ.އެން.އެމް

 

9.    

 ަރޭޝަންޑިކްލ ޖެނެރަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 11 ޖަދުވަލު ިދުގެގަވާއ މި

 އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު)

  (ކުރެވިފައިވާ އެންޑޯޒް ހެލްތުން ޕޯޓް އަދި އެމިގްރޭޝަން

 

10.    

 ލުޖަދުވަ ގަވާއިދުގެ މި ،އުޅަނދެއްނަމަ ކްލިއަރެންސްދޭ އިންވާރޑް އަލަށް

 ކުރެހުމާއި އުޅަނދެއްގެ އެ އެއްގޮތަށް ނަމޫނާއާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 10

 އުޅަނދެއްކަމުގައި ދޭ ކްލިއަރެންސް އަލަށް) .ސްޕެސިފިކޭޝަންސް

 އެ ،ގެނެސްފައިވާނަމަ ބަދަލެއް އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް އެ ،ނުވިނަމަވެސް

 .(އެވެހުށަހަޅަންވާނެ ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ކުރެހުމާއި އުޅަނދެއްގެ

 

11.    

 ތިރީގައި ދޭންވާނީ ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް އުޅަނދަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން

 ސްކްލިއަރެން އުޅަނދަކަށް އެ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ދިނުމުންނެވެ
 

   )ށ(

 ކްލިއަރެންސް ހެލްތުގެ ޕޯޓް

 

1.    
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 ކްލިއަރެންސް ީސެކިއުރިޓ ފޯސްގެ ޑިފެންސް ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް

 

2.    

  ްސްކްލިއަރެނ އެމިގްރޭޝަންގެ އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 

3.    

 ަރެންސްކްލިއ އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ކަނޑުމަގުން

 ދިނުމުގެ ްކްލިއަރެންސ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ދެވޭނީ

 .ެދެއްކުމުންނެވ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް ނުވަތަ މާސްޓަރ ުޅަނދުގެއ ،ފީ

 

   )ނ(

 ުމަށްދިނ ކްލިއަރެންސް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި

 ެޖެހިއްޖ މަޑުކުރަން ތަނެއްގައި އެ ދިއުމުގައި އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސްގެ

 ނެއްތަ ތިބެވޭނެ ތަނެއްގައި އެ އޮފިސަރުންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ޙާލަތެއްގައި

 ބޭނުންވާ އޮފިސަރުންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތިބުމުގައި ތަނުގައި އެ ،ހަމަޖެއްސުމާއި

 ްއޭޖެންޓ ނުވަތަ މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ ކުރުމުގައި އިންތިޒާމު ކަންތައްތައް

 .ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ އެހީތެރިކަން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ރ(

 ންވާބޭނު ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅޭގޮތުން ދިނުމާ ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ ލިޔުންތައް

 

   )ބ(

 ަރުކުރަންވާނީބަނދ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ގޮވައިގެން މީހުން އަރައިތިބޭ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ

 ނުވަތަ ރަކަށްބަނދަ އެއްވެސް އެހެން ރާއްޖޭގެ އަދި .ބަނދަރުތަކުގައެވެ ރަސްމީ ހަމައެކަނި

 މީހުން ިތިބޭއަރައ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ،ދެވޭނީ ދިއުމުގެހުއްދަ އުޅަނދު އެ ސަރަޙައްދަކަށް

 އެ އަދި .އެވެހަވާލުކުރުމަށްފަހުގަ އެމިގްރޭޝަނާ އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

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

 .ނިމުމުންނެވެ ފުރިހަމަކޮށް ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައާ

 

 އަރައިތިބޭ ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ .67

 އަންނަ ގޮވައިގެން މީހުން

  އުޅަނދުފަހަރު

 ްނައަނ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ބޭރުން ރާއްޖެއިން ،ކުލިއަރެންސަކީ އެޑްވާންސް

 ްޖެހޭބަލަނ ކަސްޓަމްސްއިން ބެހޭގޮތުން ދިނުމާ ކްލިއަރެންސް އުޅަނދުފަހަރަށް

  .ކުލިއަރެންސެވެ ދޭ ނުގޮސް އުޅަނދަކަށް އެ ،ބެލުމަށްފަހު ކަންތައްތައް

 

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް .68 )ހ(

 އެޑްވާންސް އުޅަނދުފަހަރަށް

 ދިނުން ކްލިއަރެންސް

  

، ކޮޕީ ުންތަކުގެލިޔ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އެދި ހޯދުމަށް ކްލިއަރެންސް އެޑްވާންސް

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

 އުޅަނދު ެއ ،ދެވޭނީ ކްލިއަރެންސް އުޅަނދަށް .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .އައުމުންނެވެ ރާއްޖެއަށް

 

   )ށ(

    .1  ަރޭޝަންޑިކްލ ޖެނެރަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 11 ވަލުޖަދު ގަވާއިދުގެ މި

     އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު)
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 ؛(ކުރެވިފައިވާ އެންޑޯޒް ހެލްތުން ޕޯޓް އަދި އެމިގްރޭޝަން

 

 ނޭހިމެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އޮފް ންޓްޑިޕާޓްމަ ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު) ؛ލިސްޓް ކުރޫ ަރުންނާއިފަސިންޖ

 އެންޑޯޒް ހެލްތުން ޕޯޓް އަދި އެމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަން

 ؛(ކުރެވިފައިވާ

 

2.    

 ؛ކްލިއަރެންސް ޕޯޓް ލާސްޓް

 

3.    

 (އްދޭ) 2 ބަނދަރުކުރާތާ ރާއްޖޭގައި އުޅަނދު ދެވޭ ކްލިއަރެންސް އެޑްވާންސް

، އަސްލު ުގެލިޔުންތަކ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ތެރޭގައި ޑިއިރުގެގަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އޭޖެންޓް އުޅަނދުގެ

 

 

   )ނ(

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ދިނުން ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް ފުރުމާއި ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އުޅަނދުފަހަރު

 

 ފުރާ ޖެއިންރާއް ،ދިއުމަށްޓަކައި ޤައުމަކަށް ބޭރު މަގުން ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑު

 .ނެއެވެހޯދަންވާ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދަކަށް ކޮންމެ

 

 ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް .69 )ހ(

  ހޯދުން

 ްވެރިކަންމަސ ،ތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި

 ލޯކަލް ޖޭގެރާއް ނުކުންނަ ބޭރަށް ސަރަޙައްދުން ރާއްޖޭގެ ބޭނުންތަކަށް ފަދަ ްކުރުނ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ އުޅަނދުފަހަރެއް

 

   )ށ(

 މި ެވޭނީދ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 .ބަނދަރުތަކުންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 2 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ

 

 އައުޓްވާރޑްް އުޅަނދުފަހަރަށ .70 ()ހ

 ދެވޭނެ ކްލިއަރެންސް

  ބަނދަރުތައް

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

ދަ ގެ ހުއްއުމުފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދި

 ެ.ެއެވއުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދެވިދާނދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ތަންތަނުން އަ

 

   )ށ(

 ިއުމާއިދ ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން އުޅަނދެއް ،ނުހޯދައި ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް

 .މަނާކަމެކެވެ ބޭރުވުމަކީ ސަރަޙައްދުން ރާއްޖޭގެ

 

   )ނ(
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 ހުއްދަ ރުމުގެފު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ މުދާހިފައިގެން ރާއްޖެއަށް

 އަށްރާއްޖެ ،ބަލާއިރު އަޅާ ޝީޓް ޓެލީ މެނިފެސްޓާއި އުޅަނދެއްގެ އެ ،ދެވޭނީ

 ރާއްޖެއަށް ލެއްހުރިހާމުދަ ހިމަނާފައިވާ މެނިފެސްޓްގައި ކާގޯ އުޅަނދެއްގެ އެ ބޭލުމަށް

 .ބާލާފައިވާނަމައެވެ

 

   )ރ(

 އެ ރޭގައިގަޑިއިރުގެތެ (ސައުވީސް) 24 ދޭތާ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އުޅަނދަށް

 ާރޑްއައުޓްވ އުޅަނދަކަށް އެ އަލުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ގޮތެއް ފުރޭނެ އުޅަނދަށް

 .ނުވާނެއެވެގޮސްގެން ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން މެނުވީ ހޯދުމަށްފަހުގައި ކްލިއަރެންސް

 

   )ބ(

 ދެއްގެއުޅަނ މެދުވެރިވެފައިވާ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ބ) މާއްދާގެ މި

 ސަރުކާރުގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި، އައުކޮށްދެވޭނީ ެންސްކްލިއަރ އައުޓްވާރޑް

 ުޅަނދަށްއ އެ ކުރިން ،ނިންމުމަށްފަހު ކްލިއަރެންސް އުޅަނދެއްގެ އެ އިދާރާތަކުން

 ަތަނުވ އޭޖެންޓް އުޅަނދުގެ އަސްލު ކްލިއަރެންސްގެ އައުޓްވާރޑް ދެވިފައިވާ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މާސްޓަރ

 

   )ޅ(

  ؛ކްލިއަރެންސް ހެލްތުގެ ޕޯޓް

 

1.    

  ؛ޕާމިޓް ކޮންޓްރޯލް ޕޯޓް ފަރާތުގެ ހިންގާ ބަނދަރު

 

2.    

  ؛ްސްކްލިއަރެނ އެމިގްރޭޝަނުގެ އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 

3.    

 ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަނޑައަޅާ ފުރަން އުޅަނދެއް ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑުމަގުން

 ތިރީގައި، ހޯދުމަށް ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް ކުރިން އިރުގަޑި  01

 މާސްޓަރ ނުވަތަ އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ،ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ފުރާ ކަނޑުމަގުން .71 )ހ(

 ކްލިއަރެންސް އުޅަނދުފަހަރަށް

 ލިޔުން ބޭނުންވާ ދިނުމަށް

 ުށަހެޅުންހ

  

 ؛ަރޭޝަންޑިކްލ ޖެނެރަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 11 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އެންޑް އިމިގްރޭޝަން އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު)

 (ކުރެވިފައިވާ އެންޑޯޒް ހެލްތުން ޕޯޓް އަދި އެމިގްރޭޝަން

 

1.    

 ނޭހިމެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 އޮފް ންޓްޑިޕާޓްމަ ،ފަރާތް ހިންގާ ބަނދަރު) ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 ާ(ުރެވިފައިވކ އެންޑޯޒް ހެލްތުން ޕޯޓް އަދި އެމިގްރޭޝަން އެންޑް އިމިގްރޭޝަން

 

2.    

    .3  ؛އަސްލު ފޯމުގެ ކްލިއަރެންސް ސެކިއުރިޓީ

    .4  ؛ޕަރމިޓް ކޮންޓްރޯލް ޕޯޓް
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 ފައިވާނަމަދީ ހުއްދަ ޓްރާންސްޕޯޓްއިން އޮފް މިނިސްޓްރީ ވޮޔޭޖަކަށް ންގަލްސި

  ؛ކޮޕީ ހުއްދައިގެ އެ

 

5.    

، ހޯދުމަށް ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ްަށކަސްޓަމްސްއ އޭޖެންޓް އުޅަނދެއްގެ އެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 ފުރާ ވައިގެމަގުން .72

 ކްލިއަރެންސް އުޅަނދުފަހަރަށް

 ލިޔުން ބޭނުންވާ ދިނުމަށް

 ހުށަހެޅުން

  

 ؛ޑިކްލަރޭޝަން ޖެނެރަލް

 

  )ހ(

 ؛ލިސްޓް ފަސިންޖަރުންގެ އަދި ކުރޫ

 

   )ށ(

 ިދިނުމަށްއހިފަހައްޓަ ނުދީ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އުޅަނދަކަށް އަންނަ ކަނޑުމަގުން

 ،ްގައިފިނަމައަނ ކަސްޓަމްސްއަށް ސެކިއުރިޓީން ނެޝެނަލް އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ ނުދީ ކްލިއަރެންސް އުޅަނދަކަށް އެ

 

 ނުދީ ކްލިއަރެންސް .73

  ހިފެހެއްޓުން

 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވައި ރުތައްބަނދަ ރަސްމީ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ބޭލުން އަރުވައި މުދާ ފޭބުމާއި އަރައި އުޅަނދުފަހަރަށް އެފަދަ ،ދިއުމާއި

 

 ެހެންއ ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 .ހާލަތްތަކުގައެވެ ާވބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ދެވޭނީ ހުއްދަ ދިއުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު ތަންތަނަށް

 

74.

  

 ހާލަތްތައް ހުއްދަކުރާ

 ؛ށްދަތުރުކުރުމަ ބޭނުންތަކަށް ޓޫރިސްޓް،  އުޅަނދުފަހަރު ޓޫރިސްޓް ބޭރުގެ

 

   )ހ(

 ؛މަސައްކަތަށް މަސްވެރިކަމުގެ

 

   )ށ(

 ؛މަރާމާތުކުރުމަށް

 

   )ނ(

 ތަޙުލީލެއްގެ ެއ ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ކުރުމަށް ރިސާޗްތައް ތަޙުލީލުތަކާއި އެކިއެކި

 ؛ދަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންތަކަށް ރިސާރޗެއްގެ އެ ނުވަތަ

 

   )ރ(

   )ބ( ؛ށްބޭނުންކުރުމަ އޮޕަރޭޝަންސްތަކުގައި ސަލާމަތްކުރުމުގެ މުދާ މީހުންނާއި
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 ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި އެ ،އުޅަނދުފަހަރު ގެންނަ ބޭނުންކުރުމަށް ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި އެކިއެކި

 ؛ބޭނުންކުރުމަށް

 

   ޅ()

 ؛އެންކަރޭޖަށް ސޭފް

 

   )ކ(

 ލޯކަލް އުފުލުމަށް މުދާ ،ތެރެއިން ތަކެތީގެ ގެންނަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް އެކިއެކި

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

 ންކޮށްގެންުބޭނ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން މުދާ އެ ޙާލަތެއްގައި

 ؛އުފުލުމަށް

 

   )އ(

ް ްއިނސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒްކުރުމުގެ ގޮތުން، ކަސްޓަމްސ

ަނަށް ަންތތރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން  ،ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް

ރު ތިޔާމުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚް

 ްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ކަސ

 

   )ވ(

 އެ ،ޅަނދުއު ހުއްދަދެވޭ ދިއުމުގެ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 ގެންގޮސް ތަނަކަށް އެހެން ފިޔަވައި ތަން ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ އުޅަނދު

 ްވެސްެއއ ފިޔަވައި ފަރާތެއް ހުއްދަލިބިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން އަދި .ނުވާނެއެވެ

 .ކަމެކެވެމަނާ ބޭލުމަކީ އަރުވައި މުދާ ފޭބުމާއި އަރައި އުޅަނދަށް އެ ފަރާތަކުން

 

   )މ(

 އުޅަނދަކާ ވާދީފައި ހުއްދަ ދިއުމުގެ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 އެއްވެސް ެންއެހ ފިޔަވައި އުޅަނދެއް ހުއްދަދީފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ކައިރިކުރުމަށް

 ެއްޗެއްއ އެއްވެސް އުޅަނދަކަށް އެފަދަ ކައިރިކުރުމާއި އުޅަނދަކާ އެ ،ދެއްއުޅަނ

 .މަނާކަމެކެވެ ފޭބުމަކީ އަރައި މީހުން ބޭލުމާއި އަރުވައި

 

   )ފ(

 އުޅަނދެއް ވާދީފައި ހުއްދަ ދިއުމުގެ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

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

 އެ ޮތުންގ އެހީވުމުގެ މީހުންނަށް ފެންނަ ކަނޑުމަތިން ޖެހިފައިވަނިކޮށް ޙާލުގައި

 ްއެރުވުނ ތަކެތި މީހުންގެ އެ މީހުންނާއި ޖެހިފައިވާ ޙާލުގައި އުޅަނދަށް

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ

 

   )ދ(

 ،ތިލަފުށީގައި.ކ ،ކުރެވުނުއިރު ުޝާއިޢ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދު

 ގެންދިޔަ ދެމުން ކަސްޓަމްސްއިން ބޭލުމަށް އަރުވައި މުދާ ބަނދަރުތަކުން އެކިއެކި

 90 ފެށިގެން ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ މިގަވާއިދު ،މަތިން އުސޫލުގެ އެ ،ޚިދުމަތްތައް

 ޓަމްސްއިންކަސް ފަހުން މުއްދަތުގެ އެ .ދެވޭނެއެވެ މުއްދަތަކަށް ދުވަހުގެ (ނުވަދިހަ)

   )ތ(
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 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ދެވަނަ ބައިގެ އެއްވަނަ ގަވާއިދުގެ މި ދެވޭނީ ޚިދުމަތް އެ

 ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ބަނދަރެއްގެ ކަސްޓަމްސްގައި ފުރިހަމަކޮށް ކަންތައްތައް

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ކޮށްފައިވާ

 

 ބަނދަރުތައް ރަސްމީ ،ހަރުއުޅަނދުފަ ކާގޯ ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑުމަގުން

 ފުރަން ުއުޅަނދުފަހަރ އެފަދަ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ދާން ތަނަކަށް އެހެން ފިޔަވައި

 ްފައިވާބަޔާންކޮށ ތިރީގައި ކުރިން ގަޑިއިރު (ސައުވީސް) 24 ވަގުތުގެ ކަނޑައަޅާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

 ރާއްޖެއިން ކަނޑުމަގުން .75 )ހ(

 ކާގޯ ދަތުރުކުރާ ރަށްބޭ

 ޚިދުމަތަށް އުޅަނދުފަހަރު

 ދިނުން ހުއްދަ އެދުމާއި

 ުތައްބަނދަރ ރަސްމީ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 12 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

  ުފޯމ އެދޭ ބޭލުމަށް އަރުވައި މުދާ ތަންތަނަށް އެހެނިހެން ފިޔަވައި

 

1.    

 ފޮރ އެޕްލިކޭޝަން، ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި 13 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

  ޕާރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް އިންޓަރ

 

2.    

 ނޭހިމެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 

3.    

 އެނގޭނެ ުތަފުސީލ މުދަލުގެ ހަމަޖެހިފައިވާ ބާލަން އަރުވައި އެކިތަންތަނަށް

 ؛ލިޔުން

 

4.    

 ޚިދުމަތަށް ބޭލުމުގެ އަރުވައި މުދާ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 ވަގުތު ބޭނުންވާް ހޯދަނ ޚިދުމަތް ތާރީޚަށްވުރެ ވަގުތާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި އެދޭ

 ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ އެދި ޚިދުމަތަށް ،ލަސްވާނަމަ ނުވަތަ އަވަސްވެ

 އަދި ެ.އަންގަންވާނެއެވ ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރު (ަށެއްއ) 8 ވަގުތުގެ

 72  ްފެށިގެނ ވަގުތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ހުށަހަޅާ އެދި ޚިދުމަތަށް

 އެދި ދުމަތަށްއެޚި ،ނުހޯދައިފިނަމަ ޚިދުމަތް އެ ހަމަވާއިރު ގަޑިއިރު (ހަތްދިހަދޭއް)

 .ކުރެވޭނެއެވެ ބާޠިލު ފޯމު ހުށަހެޅި

 

   )ށ(

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

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ފޯމު އަލުން އެދި ޚިދުމަތަށް، ދެވޭނީ ޚިދުމަތް

 

   )ނ(

 ަހަރުއުޅަނދުފ ކާގޯ ދާ އޮފިސަރުންނާއެކު ކަސްޓަމްސް ބޭލުމަށް އަރުވައި މުދާ

 ތަނަށްއެހެންތަން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ އުޅަނދުތައް އެހެން ،ފިޔަވައި

 އުޅަނދު އިވާބަޔާންކޮށްފަ ގައި 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި އެދި ހުއްދައަށް ދިއުމުގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯމު އެދޭ ޗެކުކުރުމަށް

 

.76 )ހ(

  

 އެއްތަނުން އުޅަނދުފަހަރު

 ދިއުމުގެ އަނެއްތަނަށް

 އެ ،މާއިއެދު ހުއްދައަށް

 ދިނުން ހުއްދަ
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 ހުއްދަ ެދިއުމުގ އުޅަނދުފަހަރު ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 މުދާ ްފައިވާގެނެސ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުގައި ކުރި ފަހުން އެންމެ އުޅަނދެއް އެ ،ދެވޭނީ

 ނދެއްގެއުޅަ އަދި ފާސްކޮށް ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދެއް އެ ،ބޭލުމަށްފަހު

 ސީލް ްއެއްޗެއ އެ ،ވާނަމަ އެއްޗެއް ބަހައްޓަންޖެހޭ ސީލްކޮށްފައި ްޓޯރސްގައިސ

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 

   )ށ(

 ހުއްދަ ދިއުމުގެ އުޅަނދުފަހަރު އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 .ުމުންނެވެފައިސާދެއްކ އެ ،ފައިސާއެއްވާނަމަ ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެވޭނީ

 

   ނ()

 ސްޓްޓޫރި ދަތުރުކުރުމަށް އަތޮޅުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ގޮވައިގެން ފަސިންޖަރުން

ވަގުތުގެ  ޅާކަނޑައަ ފުރަން އުޅަނދުފަހަރު ފަދަ އެ ،ދެވޭނީ ހުއްދަ އުޅަނދުފަހަރަށް

 ޓަމްސްއަށްކަސް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ގަޑިއިރުކުރިން (އެކެއް) 1

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 

 އުޅަނދުފަހަރު ޓޫރިސްޓް .77 ()ހ

 އަތޮޅުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ

  ދަތުރުކުރުން

 ފޮރ އެޕްލިކޭޝަން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 13 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 .ޕާރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް އިންޓަރ

 

1.    

 ެނޭހިމ މަޢުލޫމާތު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ލިސްޓް ކުރޫ ނާއިފަސިންޖަރުން

 

2.    

 ންއޮބްޖެކްޝަ ނޯ ކަލްޗަރގެ އެންޑް އާޓްސް ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ،ލެޓަރ

 

3.    

 ،ޕާމިޓް ކްރޫޒް ކަލްޗަރގެ އެންޑް އާޓްސް ޓޫރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 

4.    

 ،ނދުފަހަރުއުޅަ ދެވޭ ހުއްދަ ދިއުމުގެ މެރީނާތަކަށް ޔޮޓް ރިޒޯޓްތަކަށާއި ޓޫރިސްޓް

 ްދަހުއ އެތަންތަނުގެ ކުރަންވާނީ ކައިރި މެރީނާތަކަށް ޔޮޓް ރިޒޯޓްތަކަށާއި

 .ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

 

   )ށ(

 ިރާއްޖޭގައ ،އުޅަނދުފަހަރާއި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން

 ްޓަކައިކުރުމަށ މަރާމާތު ،އުޅަނދުފަހަރު ބޭރުދަތުރުކުރާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 ލިޔުން ށްފައިވާބަޔާންކޮ ތިރީގައި އެދި ހުއްދައަށް ދިއުމުގެ ތަނަށް ނެއްއަ އެއްތަނުން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 ކުރުމަށްޓަކައި މަރާމާތު .78 )ހ(

 އެއްތަނުން އުޅަނދުފަހަރު

 ހުއްދަ ދިއުމުގެ އަނެއްތަނަށް

  ދިނުން

 ފޮރ އެޕްލިކޭޝަން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 13 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 .ޕާރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް ޓަރއިން

 

1.    
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 ެނޭހިމ މަޢުލޫމާތު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 4 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ލިސްޓް ކުރޫ ފަސިންޖަރުންނާއި

 

2.    

 އެދޭ ރުމަށްޗެކްކު އުޅަނދު ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 7 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު

 

3.    

 ފަރާތުން މަރާމާތުކުރާ ބަޔާންކޮށް މުއްދަތު ަވާނެހޭދ މަރާމާތަށް އުޅަނދުގެ

 .ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ

 

4.    

 ތުކުރުމަށްމަރާމާ އުޅަނދެއް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ާއްޖެއަށްރ ދަތުރުގައި ކުރި ފަހުން އެންމެ އުޅަނދެއް އެ ،ދެވޭނީ ހުއްދަ ދިއުމުގެ

 ްކުރުމަށްފާސ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދު އެ ަށްފަހުބޭލުމ މުދާ ގެނެސްފައިވާ

 .ފަހުއެވެ

 

   )ށ(

 ތުކުރުމަށްމަރާމާ އުޅަނދެއް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

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

 އުޅަނދު .ދަތަށެވެމުއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ކޮށްފައިވާދޫ ފަރާތުން މަރާމާތުކުރާ

 ަރާމާތުކުރާމ އުޅަނދު ،ކަމަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ހޭދަވާ މަރާމާތުކުރުމަށް

 .އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ މުއްދަތު އެ ،އެދިއްޖެނަމަ ފަރާތުން

 

   )ނ(

 ގެންގުޅުމަކީ ްފަތުރުވެރިނ ގައިއުޅަނދެއް ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް

 .މަނާކަމެކެވެ

 

   )ރ(

 ދަތުރު ޅަނދުގެއު ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 ބަދަލެއް ްއަށ ޕާރމިޓް ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް އިންޓަރ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ،ނުނިމެނީސް

 ބާރު ްސާނީއިނ .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ންއެކަ ޙާލެއްގައި ޖެހިއްޖެ ގެންނަން

 މެދުވެރިވުންް ޙާލަތެއ ފަދަ ނުއެންގޭނެ ކަސްޓަމްސްއަށް ސަބަބުން ޙާލަތެއްގެ ޚާއްޞަ ނުފޯރާ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ މީގެތެރޭގައި

 ޓްރެވެލިންގ އެޓޯލް އިންޓަރ .79

  ބަދަލުގެނައުން ޕާމިޓަށް

 ބޭލުމަށް ްތަނަކަށ އެ ،ބާލަންވާނީ ްތަންތަނަށްއެހެނ ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 .މުދަލެވެ ކޮށްފައިވާ ޑިކްލެއަރ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 އެރުވުމާއި މުދާ އުޅަނދަށް .80 )ހ(

  ބޭލުން

 ަނަކުންތ އެ އަރުވަންވާނީ މުދާ ތަންތަނުން އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 .މުދަލެވެ ާކޮށްފައިވ ޑިކްލެއަރ ކަސްޓަމްސްއަށް އެރުވުމަށް

 

   )ށ(

 ރޫކު ،ގެންނަ ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 ތަނަކަށް ހެންއެ ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ ތަކެތި ހިމަނާފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި

 .ނުބޭލޭނެއެވެ

   )ނ(
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 ކުރަން ްުރެއދަތ ލޯކަލް ،އުޅަނދެއް ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ވައިގެމަގުން

 ަތުރުގައިދ ކުރި އެންމެފަހުން އުޅަނދެއް އެ ،ދެވޭނީ ހުއްދަ އެ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 ތަކެތި ެހައިއެންމ ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ،ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިންނާއި އައި

 .ެވެފަހުގައ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދު އެ ،ބޭލުމަށްފަހު

 

 އުޅަނދުފަހަރު ގެމަގުންވައި .81 )ހ(

 އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން

  ދިނުން ހުއްދަ ދިއުމުގެ

 ދަތުރެއް ަށްބޭރ ރާއްޖެއިން ،އުޅަނދެއް ދަތުރުކުރާ ލޯކަލް ރާއްޖޭގައި ވައިގެމަގުން

 ބަލައި ންކަސްޓަމްސްއި އުޅަނދު އެ ،ދެވޭނީ ހުއްދަ އެ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ކުރަން

  .ފަހުގައެވެ ފާސްކުރުމަށް

 

   ށ()

ީ ަސްމރރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން 

ުމުގެ ދިއ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު

ާންކޮށްފައިވާ ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔ 11ގެ  36ހުއްދަ ދެވޭނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ްކުމުންނެވެ.ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއ

 

 ބަނދަރުތައް ރަސްމީ .82 )ހ(

 ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވައި

ފީ ބޭލުމުގެ އަރުވައި މުދާ

  

ީ ަސްމރރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން 

 ތައްބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ކަން

 12ގެ  36ު ަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ފޮނުވޭނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލބެލެހެއްޓުމަށް ކ

 ެ.ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވ

 

   )ށ(

 ކަންތައް ެބޭލުމުގ އަރުވައި މުދާ ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

ުމާއި، އެތަންތަނަށް ގެންދިއ ަރުންއޮފިސ ގެކަސްޓަމްސްފޮނުވޭ  ބެލެހެއްޓުމަށް

 .ދޭންވާނެއެވެައިުގެ ޚަރަދުގައި ހަމަޖައްސއޭޖެންޓ ގެނައުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ

   )ނ(

 ކަންތައް ެބޭލުމުގ އަރުވައި މުދާ ތަންތަނަށް އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

ން ޖެހިއްޖެ ައި މަޑުކުރައެތަނެއްގ އޮފިސަރުން ގެކަސްޓަމްސްފޮނުވޭ  ބެލެހެއްޓުމަށް

ުގެ ޓއޭޖެން އްގެޙާލަތެއްގައި، އެއޮފިސަރުންގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެ

ހުގެ ތެރޭގައި )ފަހެއް( ދުވަ 5ިނުމަށްފަހު، ދަތުރު ނިމޭތާ ދޚަރަދުގައި ހަމަޖައްސައި

ޮތަށް ު ނުވާގިތުރދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ އ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ބިލް ކުރަންވާނެއެވެ.

   )ރ(

 

 ބާބު ހަވަނަ

 

 ހުށަހެޅުން މެނިފެސްޓް ކާގޯ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ ރާއްޖެއަށް
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 ގުޅިގެން ްޓާމެނިފެސ ކާގޯ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 .ޒިންމާއެކެވެ ގެއޭޖެންޓް އުޅަނދުގެ ،ކުރުމަކީ ކަންތައްތައް އިވާބަޔާންކޮށްފަ ތިރީގައި

 

.83 )ހ(

  

 ޒިންމާ އޭޖެންޓުންގެ

 ާއްޖެއިންރ ،މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަނޑުމަގުންނާއި

 ަލެއްގެމުދ ހުރިހާ ބާލަންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަދި ،މުދަލާއި ބޭރުކުރާ

 މެނިފެސްޓް އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް ިމެނޭހ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ

 .ހުށަހެޅުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

1.    

 ަތަނުވ ޓްރާންސިޓް ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަނޑުމަގުންނާއި

 ްމެނިފެސްޓ އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް މުދަލުގެ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް

 .ހުށަހެޅުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

2.    

 އުނިއިތުރު ގެނެވޭ މެނިފެސްޓަށް ުށަހެޅުމަށްފަހުހ މެނިފެސްޓް

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

3.    

 އެކަން ،ނެތްނަމަ މުދަލެއް އެއްވެސް ގޮތުގައި ކާގޯގެ އުޅަނދުގައި

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

4.    

 ކިއެކިއެ ކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން މެނިފެސްޓާ އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް

  ދެއްކުން ފައިސާ ޖޫރިމަނާއަށްވާ

 

5.    

 ޅަނދުފަހަރާއު ފުރާ ރާއްޖެއިން އަދި އަންނަ ރާއްޖެއަށް ހަމަނުޖައްސައި އޭޖެންޓަކު

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

 .ޒިންމާއެކެވެ ކެޕްޓަނުގެ ނުވަތަ މާސްޓަރ ނުވަތަ ވެރިފަރާތް

 

   )ށ(

 އަދި ިންވާރޑްއ މުދަލުގެ ބޭރުކުރާ އަދި މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް ުމަގުންކަނޑ

 އިގަ 14 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ހުށަހަޅަންވާނީ މެނިފެސްޓް އައުޓްވާރޑް

 .އެއްގޮތަށެވެ ފޯމެޓާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

.84 )ހ(

  

 އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް

 ގޮތް

 އަދި ިންވާރޑްއ މުދަލުގެ ބޭރުކުރާ އަދި މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް އިގެމަގުންވަ

 އިގަ 15 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ހުށަހަޅަންވާނީ މެނިފެސްޓް އައުޓްވާރޑް

 .އެއްގޮތަށެވެ ފޯމެޓާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 ފުރި މެފަހުންއެން އުޅަނދު އެ ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 (ދޭއް ހަތްދިހަ) 72 މުއްދަތު ހޭދަވާ އައުމަށް ރާއްޖެއަށް ފުރައިގެން ބަނދަރަކުން

 އެ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ އުޅަނދަކުން އެ ،މަދުނަމަ ގަޑިއިރަށްވުރެ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރު (ދިހައެއް) 10 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދު

 އަންނަ ކަނޑުމަގުން .85 )ހ(

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރުގެ

  ހުށަހެޅުން  މެނިފެސްޓް
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 .ާނެއެވެހުށަހަޅަންވ

 

 ފުރި ންފަހު އެންމެ އުޅަނދު އެ ،އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 (ދޭއް ދިހަހަތް) 72 މުއްދަތު ހޭދަވާ އައުމަށް ރާއްޖެއަށް ފުރައިގެން ބަނދަރަކުން

 ޑްއިންވާރ މުދަލުގެ ގެންނަ އުޅަނދަކުން އެ ،އިތުރުވާނަމަ ގަޑިއިރަށްވުރެ

 ޓަމްސްއަށްކަސް ކުރިން ގަޑިއިރު 24 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދެއް އެ މެނިފެސްޓް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ފުރި ންފަހު އެންމެ އުޅަނދު އެ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ގަޑިއިރަށް (ތިނެއް) 3 ވަގުތު ހޭދަވާ އައުމަށް ރާއްޖެއަށް ންފުރައިގެ ބަނދަރަކުން

 އުޅަނދެއް އެ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ އުޅަނދުން އެ ،މަދުނަމަ ވުރެ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން މިނެޓުގެ (ތިރީސް) 30 އައުމުގެ ރާއްޖެއަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް .86 )ހ(

 ވަގުތު ޅަންޖެހޭހުށަހަ

 

  ފުރި ންފަހު އެންމެ އުޅަނދު އެ އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން

 ިއިރަށްވުރެގަޑ (ތިނެއް) 3 ވަގުތު ހޭދަވާ އައުމަށް ރާއްޖެ ފުރައިގެން ބަނދަރަކުން

 ުޅަނދުއ އެ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ އުޅަނދުން އެ ،އިތުރުވާނަމަ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރިން ގަޑިއިރުގެ (އެކެއް) 1 އައުމުގެ ށްރާއްޖެއަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 

   )ށ(

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

 ުށަހެޅުމަށްހ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 ަންދުބ ގަޑިތަކާއި ބަންދު ކަސްޓަމްސް ،ގުނުމުގައި ސުންގަޑި ާކަނޑައަޅާފައިވ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ދުވަސްތަކެއް

 

   )ނ(

 01 ުގެފުރުމ ދިއުމަށްޓަކައި ބޭރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އުޅަނދެއް މަގުން ކަނޑު

 ފެސްޓެއްމެނި އައުޓްވާރޑް މުދަލުގެ އުޅަނދުގައިވާ، ކުރިން ގަޑިއިރުގެ (އެކެއް)

 .ވާނެއެވެ ހުށަހަޅަން އަށްކަސްޓަމްސް

 

 މެނިފެސްޓް އައުޓްވާރޑް .87 )ހ(

 ވަގުތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

  

 15 ުގެފުރުމ ދިޔުމަށްޓަކައި ބޭރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން އުޅަނދެއް ވައިގެމަގުން

 ިފެސްޓެއްމެނ އައުޓްވާރޑް މުދަލުގެ އުޅަނދުގައިވާ އެ، ކުރިން މިނެޓުގެ (ފަނަރަ)

 .ވާނެއެވެ ަންހުށަހަޅ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 މުދަލުގެ ރާބޭރުކު އަދި މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަނޑުމަގުންނާއި

 މުދާ ތްތަކުގެބާވަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މެނިފެސްޓްގައި އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން ވަކިވަކިން

 މުދާ މެނިފެސްޓުގައި .88

  ޓަގަރައިޒްކުރުންކެ
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 ؛މުދާ ގެންނަ އެތެރެކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް

 

   )ހ(

 ؛މުދާ ެންނަގ ބޭލުމަށް ބަނދަރުތަކަށް އެހެން ރާއްޖޭގެ ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 

   )ށ(

  ްޞަޚާއ ގޮތުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ތެރެއިން މުދަލުގެ ހިމެނޭ މެނިފެސްޓްގައި

 ؛މުދާ ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަމެއް

 

   ނ()

 ؛މުދާ ޓްރާންސިޓް

 

   )ރ(

 ؛މުދާ ގެންނަ ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ

 

   )ބ(

 ؛ބެގެޖް އަންއެކޮމްޕެނީޑް

 

   )ޅ(

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

 ނުވަތަ ނަން ުގެވެރިފަރާތ ،ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ ރުއެތެރެކުރާއި މުދާ ދާގީނާގައި ވަކިވަކި

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

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

 .ަންވާނެއެވެއޮންނ ލިޔެވިފައި މަރުކާ ނުވަތަ

ޖެހުން މަރުކާ މުދަލުގައި .89

  

 ުވަތަނ އެލް.ބީ މުދަލުގެ މެނިފެސްޓާއި އިންވާރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ނަން ކޮންސައިނީގެ މުދަލުގެ ބިލުގައި އެއަރވޭ

 

 ކޮންސައިނީ މުދަލުގެ .90 )ހ(

 ބަޔާންކުރުން

 ނަން ްޓުގެއެޖެނ ގޮތުގައި ކޮންސައިނީގެ މުދަލުގެ ނަގެން މެދުވެރިކޮށް އެޖެންޓެއް

 ނަން ފަރާތުގެ ކުރެވިފައިވާ ނޮޓިފައި މުދާ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ތިރީގައި ،ހަމަވުމަށްފަހު ވަގުތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް

 ތަކެއްއިޞްލާޙު ނުވަތަ ިޞްލާޙެއްއ ގެންނަ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  ަރަކަށްފަހ ކޮންމެ ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙު އެ ،ބަލައިގަނެވޭނީ

 .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއަކާ ރުފިޔާގެ (ފަސްސަތޭކަ) ރ500

 

 މެނިފެސްޓަށް އިންވާރޑް .91 )ހ(

 އިޞްލާޙުތަކާ ހުށަހެޅޭ

 ޖޫރިމަނާކުރުން ގުޅިގެން

  

 ؛ިޕަރޝ / އެކްސްޕޯޓަރ

 

1.    

 ؛ޕާޓީ ނޯޓިފައި

 

2.    

    .3 ؛ޑިސްޗާޖް އޮފް ޕްލޭސް
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 .ޑެސްޓިނޭޝަން ފައިނަލް

 

4.    

 ތިރީގައި ،ހަމަވުމަށްފަހު ވަގުތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް

 ތަކެއްއިޞްލާޙު ނުވަތަ އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ރ1000  ކަށްކޮންމެފަހަރަ ގެންނަ އިޞްލާޙުތަކެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙު ،ބަލައިގަނެވޭނީ

 .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއާ ރުފިޔާގެ (އެއްހާސް)

 

   )ށ(

 ؛ކޮންސައިނީ

 

1.    

 ؛ނަންބަރު ކޮންޓެއިނަރ

 

2.    

 ؛ނަންބަރު ސީލް

 

3.    

 ؛ޕޯޓް ލޯޑް ފަސްޓް

 

4.    

 ؛ލޯޑިންގ އޮފް ޕްލޭސް

 

5.    

    .6 ؛ޕްޝަންޑިސްކްރި ގުޑްސް

 ؛ޓައިޕް ކޮންޓެއިނަރ

 

7.    

 ؛(ނުހިމަނާ ކޮންޓެއިނަރ) ވެއިޓް ގްރޮސް

 

8.    

 ؛(ކޮންޓެއިނަރގެ) ވޮލިއުމް

 

9.    

 ؛ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް ސްޕްލިޓް ނުވަތަ ކޮންބައިނިންގ

 

10.    

 ؛ނަންބަރު ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

11.    

 .އަދަދު ދާގީނާގެ

 

12.    

 ގެނެވޭ މެނިފެސްޓަށް އޭޖެންޓް މުދަލުގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ިސްސަރވ ކޫރިއަރ

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

 

   )ނ(

 އަންނަ އަކުރަކަށް ނުވަތަ ފިއްޔަށް ޢިބާރާތެއްގެ މެނިފެސްޓުގައިވާ އިންވާރޑް

 ގެނެވޭ ގޮތަކަށް ނާންނަ ބަދަލެއް އަސްލަށް މަޢުލޫމާތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލަކުން

   )ރ(
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 .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ ނުލައި ޖޫރިމަނާއަކާ އިޞްލާޙުތައް

 

 ޓްމެނިފެސް ހުށަހަޅާ ،ތެރޭގައި ވަގުތުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް

 ބައެއް ުގެމެނިފެސްޓ ނުވަތަ އެމެނިފެސްޓް ،ހަމަވުމަށްފަހު މުއްދަތު ،ފުރިހަމަނުވާނަމަ

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

 .ޖޫރިމަނާއާއެކުގައެވެ

 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް .92

ހުށަނޭޅުން ތެރޭގައި ވަގުތުގެ

  

 މެނިފެސްޓުގެ ނުވަތަ މެނިފެސްޓް ،ތެރޭގައި ވަގުތުގެ ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެނިފެސްޓް އިންވާރޑް

 .މަނާކަމެކެވެ އައުމަކީ ރާއްޖެއަށް އުޅަނދެއް އެ ހުށަނާޅައި ބައެއް

 

 ހުށަހަނާޅައި މެނިފެސްޓް .93

  އައުން ރާއްޖެއަށް

 ައުޓްވާރޑްއ އަދި އިންވާރޑް މުދަލުގެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ވައިގެމަގުން ،ކަނޑުމަގުންނާއި

 ގައި 16 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ހުށަހަޅަންވާނީ އެދި ކުރުމަށް އިޞްލާޙު މެނިފެސްޓް

 .ފޯމުންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 

 

 

 

 

 އިޞްލާޙު މެނިފެސްޓަށް .94

  ހުށަހެޅުން

 ބާބު ހަތްވަނަ

 ތެޔޮ ބަންކަރު

 

 އިމްޕޯޓް ށްޓަކައިއެޅުމަ އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ތެލަކީ ބަންކަރު

 .ތެލެވެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ނުލައި ޑިއުޓީއާ

  

ދިނުން ދުމަތްޚި ބަންކަރުގެ .95 )ހ(

  

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

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ދީފައިވާ ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް

 

   )ށ(

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

 ްޑިކްލަރޭޝަނ ގުޑްސް ތެލަށް އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ަނަވ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ރާއްޖެއަށް ތެޔޮ ބަންކަރު .96

 ޑިކްލަރޭޝަން ގެންނައިރު

  ހުށަހެޅުން

 ުފަހަރުއުޅަނދ ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ހަމައެކަނި އެޅޭނީ ތެޔޮ ބަންކަރު

 އަޅައިދެވޭ ެޔޮތ ،އުޅަނދަކީ އަޅައިދެވޭ ތެޔޮ މިގޮތުން .ދިއުމަށެވެ ބޭރަށް އިންރާއްޖެ

 ރާއްޖެއިން ،ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ (ސާޅީސްއަށެއް) 48 ލަސްވެގެން ފެށިގެން ވަގުތުން

 .ވާންވާނެއެވެ އުޅަނދަކަށް އޮތް ތައްޔާރުކޮށްފައި ފުރަން ބޭރަށް

  އެޅުން ތެޔޮ ބަންކަރު .97 )ހ(
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 އަޅާކަނޑަ އޭނާ ނުވަތަ މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ އަޅާ ތެޔޮ ،އެޅޭނީ ތެޔޮ ުބަންކަރ

 .އެވެހާޒިރުގަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިޝަލަކާއި ފަރާތުގެ އަޅައިދޭ ތެޔޮ ،މީހަކާއި

 

   )ށ(

 ަނުގައިތ އަޅައިދޭ ތެޔޮ ބަންކަރު ނުވަތަ އުޅަނދު ދާ އަޅައިދޭން ތެޔޮ ބަންކަރު

 ގެފެންވަރު (އޯގަނައިޒޭޝަން ޑަރޑްސްސްޓޭން އިންޓަނޭޝަނަލް) އޯ.އެސް.އައި

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށްފައި ތެޔޮމީޓަރެއް ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓެއް

 

 އަޅައިދޭ ތެޔޮ ބަންކަރު .98 )ހ(

 ހުންނަންޖެހޭ ތަނުގައި

  ޝަރުޠުތައް

 ކަސްޓަމްސްއިން ،ސެޓްފިކެޓު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ުވަތަނ އުޅަނދު ދާ އަޅައިދޭން ތެޔޮ ބަންކަރު ޭނެގޮތަށްބެލ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ތަނުގައި އަޅައިދޭ ތެޔޮ ބަންކަރު

 

   )ށ(

 ަނުގެތ އަޅައިދޭ ތެޔޮ ބަންކަރު ނުވަތަ އުޅަނދު ދާ އަޅައިދޭން ތެޔޮ ބަންކަރު

 ްސްޑިފެނ ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް ،ހުންނަންވާނީ ރައްކާތެރިކަން ސަމާލަމަތާއި

 .ފެތޭގޮތަށެވެ މިންގަނޑަށް ގަބޫލުކުރާ ޯސްއިންފ

   )ނ(

 އަޅައިދޭ ތެޔޮ ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ރިޕޯޓް ޑެލިވަރީ ބޭނުންވާ އެޅުމަށް ތެޔޮ ބަންކަރު

 .ފަރާތުންނެވެ

 ތައްޔާރު ރިޕޯޓް ޑެލިވަރީ .99 )ހ(

 އެކްސްޕޯޓް-ރީ ކުރުމާއި

 ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރޭޝަން

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

 ާބެހޭއެކްސްޕޯޓ ކަސްޓަމްސްގެ ޑިކްލަރޭޝަން އެކްސްޕޯޓް-ރީ އަސްލާއި ރިޕޯޓުގެ

 ަރެއްގައިބަނދ އަޅައިދެވޭ ތެޔޮ ބަންކަރު ،ނިންމުމަށްފަހު ހުށަހަޅައި ސެކްޝަނަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އޮފީހަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ހުންނަ

 

   )ށ(

 ސްއިންކަސްޓަމް ޑިކްލަރޭޝަން އެކްސްޕޯޓް-ރީ އެތެލުގެ ،އެޅުމަށްފަހު ތެޔޮ ބަންކަރު

 (އަށެއްސާޅީސް) 48 ލަސްވެގެން އުޅަނދު އަޅައިދެވުނު ތެޔޮ ބަންކަރު، ނިންމައިދެވޭނީ

 .ފުރާނަމައެވެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން، ތެރޭގައި ގަޑިއިރުގެ

 

 ޑިކްލަރޭޝަން އެކްސްޕޯޓް-ރީ 100

  ނުންނިންމައިދި

 ތެރޭގައި ގެގަޑިއިރު (ސާޅީސްއަށެއް) 48 ލަސްވެގެން އުޅަނދު އަޅައިދެވުނު ތެޔޮ ބަންކަރު

 އެ ،ަތުރުކޮށްފިނަމަދ ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް ނުފުރޭ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ަނދެއްގެއުޅ އެ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރިން ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އުޅަނދަށް

 ބައެއް ެލުންތ ބަންކަރު އެޅުނު އުޅަނދަކަށް އެ އަދި .ނަގަންވާނެއެވެ ސައުންޑިންގ ތެލުގެ

 ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ފަރާތުން އަޅައިދިން ތެޔޮ ،ތެލަށް މަދުވެފައިވާ ،މަދުވެފައިވާނަމަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

 ޑިއުޓީ ނުފުރުމުން އުޅަނދު 101

  ދެއްކުން

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

 ފަރާތުން ންއަޅައިދި ތެޔޮ ކޮޕީއެއް ބިލުގެ ނުވަތަ އިންވޮއިސް ތެލުގެ އަޅައިދެވުނު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

  ހުށަހެޅުން އިންވޮއިސް 102 )ހ(
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 ޔާންކޮށްފައިވާބަ ބިލުގައި ތަނުވަ އިންވޮއިސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އިޞްލާޙު ްޑިކްލަރޭޝަނަށ އެކްސްޕޯޓް-ރީ ތެލުގެ އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު

 .ގެންނަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ކަނޑައަޅާ ންކަސްޓަމްސްއި ބެލުމަށްޓަކައި މިންވަރު އެޅޭ ތެޔޮ ބަންކަރު އުޅަނދުފަހަރަށް

 ސަރވޭ ންކަސްޓަމްސްއި މިގޮތުން .ެވޭނެއެވެސަރވޭކުރ އުޅަނދުފަހަރު މަތިން އުސޫލެއްގެ

 އޭޖެންޓް ަނދުގެއުޅ ފަރާތުންނާއި އަޅައިދޭ ތެޔޮ ބަންކަރު އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުރުމުގައި

 .ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ސާރވޭކުރުން ބަންކަރު 103

  

 ،ތެޔޮ ބަންކަރުޭ ޫކުރެވދ އެޅުމަށްޓަކައި އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ަހަރަށްއުޅަނދުފ އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 .މަނާކަމެކެވެ ދޫކުރުމަކީ ބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި އެޅުމާއި

 

 

ކަންތައްތައް މަނާ ކުރުން 104 )ހ(

  

 ަކަށްއުޅަނދ އެއްވެސް އެހެން އެތެޔޮ ،އުޅަނދަކުން އަޅައިދެވޭ ތެޔޮ ބަންކަރު

 .މަނާކަމެކެވެ ދޫކުރުމަކީ ބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ،އެޅުމާއި

 

   )ށ(

 

 

 ބައި ތިންވަނަ

 މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ބާބު އެއްވަނަ

 ހުށަހެޅުން މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ

 

ި ިޔަފާރ)ވ 2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރެވޭނީ އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއަށް

 އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުންަރަޖިސްޓ

 482 ާއިދުގެގަވ ިރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން، މަގައި ރަޖިސްޓުޑިވެލޮޕްމަންޓ

ްޑިވްސް އި މޯލްޓަކަވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދާ އިމްޕޯޓުކުރުމަށ

 ރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.ަިސްގައި ރަޖިސްޓކަސްޓަމްސް ސަރވ

 

 މުދާ ރާއްޖެއަށް .105 )ހ(

  އިމްޕޯޓްކުރުން

 ޮތުގައިގ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުދާ އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރީގެ މި

ސްޓަމްސްގައި ކަ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ،ހުންނަންވާނީ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 .ނަމުގައެވެ ފަރާތުގެ ށްފައިވާރީ ކޮަރަޖިސްޓ

 

   )ށ(

ދަތުރުވެރިން އަމިއްލަ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް    )ނ(
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ބޭނުމަށް ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ކުދިކުދި ބޭނުމަށް ގެންނަ 

ުރުމަށް ވިޔަފާރި ސާމްޕަލުގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މާފުކ ،ތަކެއްޗާއި

 112     ގަވާއިދުގެ މި ،ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއްގެ މުދަލާއި

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ މުދާ 

ރީ ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓއެތެރެކުރުމަށް 

 ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 

 ތަކެތި ަހުންނ އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި

 ޮމިކްއިކޮނ އޮފް މިނިސްޓްރީ ޢަމަލުކުރުމަށް ތަކެއްޗާމެދު އެފަދަ ދޫކުރެވޭނީ

 .އެއްގޮތަށެވެ ގަވާއިދާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

 

   )ރ(

ން ުޅޭގޮތުގ ަލާެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދގުޑްސް ޑިކްލެރޭޝަން ހިމެނޭގޮތަށް ދިވ

ުން ތްތަކކަސްޓަމްސްއާ ކުރެވޭ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއްގައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާ

 ަރީރަޖިސްޓ ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް އެ ،ބޭނުންކުރަންވާނީ

  .ނަންބަރެވެ

 

  ުނަންބަރ ރަޖިސްޓަރީ .106 )ހ(

 ަޖިސްޓަރީރ ފަރާތެއްގެ އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ،ކޮށްފައިވާ ްޓަރީރަޖިސ ކަސްޓަމްސްގައި

 ،ަޅައިފިނަމަހުށަހ ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އެ ކުރުމަށްޓަކައި ކެންސަލް

 ެންސަލްކރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން  ފަރާތެއްގެ އެ

 ކުރެވޭނެއެވެ. 

 

   )ށ(

ޓްކުރާ ެކްސްޕޯއ ،އިމުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކާ ،ަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއިކަސްޓަމްސްއިން ޚިދުމ

 ުގައިފަރާތްތަކަށް، އޮތޮރައިޒްޑް ޓްރޭޑަރ ނުވަތަ އިކޮނޮމިކް އޮޕަރޭޓަރެއްގެ ގޮތ

 އެވެ.ޫލެއްގެ ދަށުން ލުއިފަސޭހަ ޚިދުމަތް ދެވިދާނެސކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އު

 

ަ އޮތޮރައިޒްޑް ޓްރޭޑަރ ނުވަތ .107

  އިކޮނޮމިކް އޮޕަރޭޓަރ

ެ ުދަލުގކުރާ މފަރާތްތަކުން އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ

ޝަން ޑިކްލާރޭ މައުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ގުޑްސް

ން ނަވެގެނަތާ ގިމުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ގެން އެފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، 

 މަވެސް އެނަ .ޅަންވާނެއެވެހުށަހަ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް 30

އެރައިވަލް -)ޕްރީ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން

 މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. ޑިކްލަރޭޝަން( ހުށަހެޅުމަކަށް މި

 

  މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ .108 )ހ(

 ރޭޝަންޑިކްލަ ގުޑްސް

 ހުށަހެޅުން

 

ވާ ށްފައިާންކޮމިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ތިރީގައި ބަޔ

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށްޔލި

 

   )ށ(

 ؛އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް

 

1.    
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 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގ

 

2.    

 ؛ބިލް އެއަރވޭ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

3.    

 ަރަދުތައްޚ ހުރިހާ ހިނގާ ގެނައުމަށް މުދާ ހަމައަށް ބަނދަރަކާ ަސްޓަމްސްގެކ

 ؛ލިޔުންތައް އެނގޭނޭ

 

4.    

 އެ    ، ްމުދަލަށ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ އޮވެގެން ހުއްދަ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ

 ؛ލިޔުން އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ

 

5.    

ި ށ( ގައ)މާއްދާގެ  މި ައި،ބަލ ަށްރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ބާވަތ

ތައް ިޔުންލތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން

 ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

ނ (
) 

  

 އެ   ،ައުޅަނދެއްނަމ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުރިން މުދަލަކީ އިމްޕޯޓްކުރާ

 ؛ކޮޕީ ގެފިކެޓުުެޓސ ރަޖިސްޓްރޭޝަން-ޑީ އުޅަނދެއްގެ

 

1.    

 އިދުގެގަވާ މި، ައުޅަނދެއްނަމ ދުއްވާ ކަނޑުގައި މުދަލަކީ ކުރާ އިމްޕޯޓް

 ފޮރ ޝީޓް އިންފޮމޭޝަން އެޑިޝަނަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 18 ޖަދުވަލު

 ؛ފޯމު ވެސެލްސް މެރިން

 

2.    

ަތަ ން ނުވށުަދާހަދާއެއްގެ ޢފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުވެދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރި

ަށުން ދއްގެ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެހެން ޤައުމަކާ ދެމެދު

ާހަދާ ނުވަތަ ޢއެ މު ،މުދަލެއްގެ ޑިއުޓީ ޢިނާޔަތް ލިބިދެވޭނަމަ

 ؛ންދިނުމާ ގުޅޭ ލިޔު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ޑިއުޓީ ޢިނާޔަތް 

 

3.    

ވާ މާފު މެންޓަކުން ޑިއުޓީީއެގްރޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ 

މަށް ުފުކުރާންމުކުރާ ޑިއުޓީ މާއގައި ުމުދަލެއްނަމަ ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓ

 ު؛ފޯމ އެދޭ

 

4.    

 ؛ޕޮލިސީ އިންޝުއަރެންސް މުދަލެއްނަމަ ކޮށްފައިވާ އިންޝުއަރެންސް

 

5.    

 ؛އޯޑަރ ޕާރޗޭސް ނުވަތަ އިންވޮއިސް ޕްރޮފޯމާ މުދަލުގެ

 

6.    

 ލިޔުމުން ދެމެދު ފަރާތާ ގަތް މުދާ ފަރާތާއި ވިއްކި މުދާ ބެހޭގޮތުން ާމުދަލ

 ؛އެއްބަސްވުން އެ ވެފައިވާނަމަ އެއްބަސްވުމެއް

 

7.    
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 ނުވަތަ ރިސިޕްޓް ބޮންޑް، މުދަލެއްނަމަ އިމްޕޯޓްކުރާ މެދުވެރިކޮށް ޕޯސްޓް

 ؛ވޭބިލް ޕޯސްޓް

 

8.    

 ޫރިއަރކ، މުދަލެއްނަމަ އިވާއިމްޕޯޓްކޮށްފަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ

 ؛ބިލް އެއަރވޭ

 

9.    

 އަގު އައިޓަމްތަކުގެ ފަދަ ކޮމްޕޯނަންޓް ،ސްޕެއަރޕާޓްސް ،މެޝިނަރީ

 ؛ޔުންލި އެނގޭނޭ ވަކިވަކިން އަގު އެ ،އެއްކޮށްނަމަ ފައިވަނީައިހުށަހަޅ

 

10.    

 އޮފްު ފިކެޓުސެޓ މުދަލުގެ ،ފަރާތެއްނަމަ ލިބޭ ޢިނާޔަތެއް ރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީ

 ؛އަސްލު އޮރިޖިންގެ

 

11.    
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 .މަޢުލޫމާތު އެހެނިހެން ބޭނުންވާ

 

12.    

 ގެމުދަލު )ނ( ގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން އިމްޕޯޓްކުރާ އާއިމާއްދާގެ )ށ(  މި

ް ުންވެގެން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަނބޭނ ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް މުޢާމަލާތާ

 .އަންގައިފިނަމަ، އެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

   )ރ(

ޔާން މާއްދާގައި ބަ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް، މި

ި ބަލައ ފިނަމަ، ނުވަތަ މުދާައިކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅ ކޮށްފައިނެތް ލިޔުމެއް

ް ަމަވެސައި ނނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ އެހެން މަރުޙަލާއެއްގ ފާސްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި

ާ މުދަލ ޓުކުރާލިޔުމަކީ އިމްޕޯ މުދަލުގެ ދާގީނާ ބެލުމުގެ ތެރޭގައި ފެނިއްޖެނަމަ، އެ

 ލިޔުމަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެއެވެ. ގުޅުންހުރި ލިޔުމެއްނަމަ، އެ

 

   )ބ(

 ާއްދާގެމި މ ްކު ހުށަހެޅުމަށމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނާއެ މި

 ި، އެާލަތުގައހ)ށ(، )ނ( އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ހުށަނޭޅޭ 

ްދަތު ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ މުއ ލިޔުމެއް ހުށަނޭޅުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެ

 އެއީ ްގައި،ލަތެއާހއިތުރުކޮށްދިނުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގައި އެދިއްޖެ 

ުވަހުގެ ދ)ތިރީސް(  30  ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއްނަމަ، އެ ލިޔުން 

 ،ދެވޭނީައިމމިގޮތުން ނިން ތެރޭގައި ހުށަހަޅާގޮތަށް ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމިދާނެއެވެ.

ވަނަ  110ގަވާއިދުގެ  މި، ބަލައި އެއްކޮށް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ މުދާކަމަށް

 ކެވެ.ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮވިޝަނަލް ޑިކްލަރޭޝަނެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ޅ(

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ޑިކްލަރޭޝަން  މި

           ހުށަހެޅުން ލަސްވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން 

ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްގައި ރޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ައެ ޑިކްލ

   )ކ(
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ާލަތެއްގައި، އެއީ ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއްނަމަ، ހއެދިއްޖެ 

ނޫން މުއްދަތެއް  އިތުރު ރެ)ފަނަރަ( ދުވަހަށްވު 15ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް 

 ދެވިދާނެއެވެ. 

 

 ުދަލުގެމ ކުރަންވާނީ މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅޭގޮތުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާ

 ބަދަލުގައި ވެރިފަރާތުގެ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން އަދި .ވެރިފަރާތުންނެވެ

 ޮތުގެމަތިންގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިބައި ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

އެހެންގޮތަކަށް  ގަވާއިދުގައި މި .ކުރެވިދާނެއެވެ އައްޔަން މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ

މަ، ށްފިނަާލަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިއެއް އައްޔަންކޮހޮށްފައިނުވާ ބަޔާންކ

ުން ކުރާ ވެރިފަރާތ ާމަލާތް ބެލެވޭނީ މުދަލުގެޢމެދުވެރިން ކުރާ މު ގެކަސްޓަމްސް

 ާމަލާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ.ޢމު

 

   (ވ)

ރޭޝަން )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޑިކްލަ އާއިމާއްދާގެ )ހ(  މި

 14ުގެ ަވާއިދގފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާފައި ދާ މުދަލާމެދު މި  ަނާޅާ މުދަލާއި އެކިހުށ

 ވަނަ ބައިގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 

   (މ)

އެއް  ،މުދަލަކަށް ޝިޕްމަންޓަކަށް ނުވަތަ އެއް ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަނެތި އެއް

ން ްސްއިއިފިނަމަ، ކަސްޓަމޑިކްލަރޭޝަނަށްވުރެ ގިނައިން ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަ

 ުާޠިލބކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ޑިކްލަރޭޝަން  ުކަނޑައަޅާ ޑިކްލަރޭޝަން ބާޠިލ

ާސް( )އެއްހ 1000/-ކުރުމުގެގޮތުން ޑިކްލަރެންޓް ނުވަތަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް 

 ރުފިޔާގެ ފީ އެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. 

 

   (ފ)

ް އެހެނ ކޮށްުިކްލަރޭޝަން ބާޠިލމުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ޑ

އު އަ   ަމަލުކުރުމަށްޢކަސްޓަމްސް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑެއްގެ ދަށުން މުދަލާމެދު 

 އެދޭ އެ ފަރާތުން ،ންޓް އެދިއްޖެނަމަެޑިކްލަރޭޝަނެއް ހުށަހެޅުމަށް ޑިކްލަރ

ަށް ކުރުމސަބަބުތަކަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ސަބަބެއްނަމަ، އެކަން

ުނު ުން ހެދަމަލުކުރާނީ ފަހޢދެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ޑިއުޓީ ނެގުމުގައި ފުރުޞަތު 

 ޑިކްލަރޭޝަނަށެވެ.

 

   (ދ)

 އޮންނަންވާނީ އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ކަރަންސީ ފައިސާގެ އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް އަދި .ބަހުންނެވެސިއިނގިރޭ

ޮށް ާންމުކޢކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް އޮންނަންވާނީ  ބަޔާންކޮށްފައި

 ފައިސާއަކުންނެވެ.  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ބޭރު

 

ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި  .109 )ހ(

 މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެ

 ަޔާންކޮށްފައިވާބ ތިރީގައި އިންވޮއިސްގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ކޮމާޝަލް

 ވާނެއެވެ. ި އޮންނަންކޮށްފައމަޢުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ

 

   )ށ(
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 ޓެރިފްގައިެ ކަސްޓަމްސްގ މަޢުލޫމާތު މުދަލެއްގެ ހުރިހާ ހިމެނޭ އިންވޮއިސްގައި

 ިހަމަފުރ ހެދޭގޮތަށް ހިސާބު ޔުނިޓުން ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛އޮތުން ކުރެވިފައި

 

1.    

 ްނެވެ.ގުނބީ އައިންވޮއިސްގައި މުދަލުގެ އަގު ދީފައި އޮންނަންވާނީ އެފް.އޯ.

ަ، އެފް.އޯ.ބީ އަގު ނޫން އެހެން ޝިޕިންގ ޓާމަކުން އަގު ދީފައިވާނަމ

 ް؛ގެ ބްރޭކްޑައުން ދިނުނމުއެފް.އޯ.ބީ އަގު އެނގޭނެހެން ޝިޕިންގ ޓާ

 

2.    

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ފޮނުވި މުދާ

 

3.    

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ލިބެންވީ މުދާ

 

4.    

 ؛ތާރީޚު އަދި ނަންބަރު އިންވޮއިސްގެ

 

5.    

 ؛ޕޭމަންޓް އޮފް ޓާރމްސް

 

6.    

 ؛ޓާމް( )އިންކޯ ޑެލިވަރީ އޮފް ޓާރމްސް

 

7.    

 ޖުމްލަ؛ ާގެޙޞަފު ނަންބަރާއި ާގެޙޞަފު

 

8.    

 ަމެއްގައިއައިޓ ކޮންމެ ހިމެނޭ އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ( މާއްދާގެ މި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އެނގެން މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި

 

   )ނ(

 ؛ނަން މުދަލުގެ

 

1.    

 ؛ނަންބަރު އައިޓަމް

 

2.    

 ؛ކުއަންޓިޓީ

 

3.    

 ؛ޔުނިޓް

 

4.    

 ؛މުދަލުގެ( ހުންނަ )ބްރޭންޑް ބްރޭންޑް

 

5.    

 ؛މުދަލުގެ( ހުންނަ )މޮޑެލް މޮޑެލް

 

6.    

 ؛ެނޭ މުދަލެއްނަމަ މުދަލުގެ ޗެސިސް ނަންބަރުޗެސިސް ނަންބަރު ހިމ

 

7.    



77 

 

ުވަތަ ނރު ްބަނނަ ުއެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންޖީނ

 ްބަރު؛ނމޯޓަރު ނަ

 

8.    

 އުފެއްދި ތާރީޚު )އުޅަނދެއްނަމަ(؛

 

9.    

 (؛ަލުގެމުދ ހުންނަ ނަންބަރު )އެފަދަ ނަންބަރު ކޯޑް ނުވަތަ ނަންބަރު ޕާޓް

 

10.    

 ންނަމުދަލުގެ މެޓީރިއަލް ނުވަތަ ކޮމްޕޮސިޝަން )އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހު

 މުދަލުގެ(؛

 

11.    

 ؛ްސައިޒ މުދަލުގެ

 

12.    

 ؛ޕެކިންގ އައިޓަމްގެ

 

13.    

 ؛ޤައުމު އުފެއްދި

 

14.    

 ؛ނަމަ( ބާވަތްތައް )ބަނގުރަލުގެ ވިންޓޭޖް ނުވަތަ އަހަރު އުފެއްދި

 

15.    

 ؛ކޮންޑިޝަން ުގެމުދަލ

 

17.    

 ؛ތުމުއްދަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުދާ އެ ،މުދަލެއްނަމަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ

 

18.    

 ؛އަގު ޔުނިޓުގެ

 

19.    

 .އަގު ޖުމްލަ

 

20.    

އޮންނަންވާނީ  ުލިސްޓ ޕެކިންގ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 މަޢުލޫމާތު ވާބަޔާންކޮށްފައި އިތިރީގަ ލިސްޓުގައި ޕެކިންގ މި އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ.

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަވެފައި

 

ރ (
) 

  

 ؛ތަފުސީލު މުދަލުގެ

 

1.    

 ؛ބާވަތް ދާގީނާގެ

 

2.    

 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ

 

3.    

    .4 ؛ނަންބަރު ދާގީނާގެ
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 ؛ތަފުސީލު ހުރިގޮތުގެ މުދާ ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ

 

5.    

 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ މްލަޖު ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި

 

6.    

ު ނުވަތަ ކިއުބިކް މީޓަރ ބަރުދަން މުދަލުގެ ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި

 )ސީ.ބީ.އެމް(. 

 

7.    

 ިލްބ އެއަރވޭ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ވޭަރއެއ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް އަދި އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ. އޮންނަންވާނީ

 .ންވާނެއެވެއޮންނަ ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބިލްގައި

 

ބ (
) 

  

 ؛ މުދާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ގެނައި އުޅަނދުގެ ނަން

 

1.    

 ؛ނަންބަރު ބިލް އެއާރވޭ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

2.    

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ފޮނުވި މުދާ

 

3.    

 ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ލިބެންވާ މުދާ

 

4.    

 ؛ބަނދަރު ބަރުކުރި މުދާ

 

5.    

 ؛ބަނދަރު ބާލާނެ މުދާ

 

6.    

 ؛ޗެސިސް ނަންބަރު ހިމެނޭ މުދަލެއްނަމަ މުދަލުގެ ޗެސިސް ނަންބަރު

 

7.    

 ؛ނަންބަރު ސީލް އަދި ނަންބަރު ކޮންޓެއިނަރ

 

8.    

 ؛މާކް ޝިޕިންގ

 

9.    

 ؛ބާވަތް މުދަލުގެ

 

10.    

 ؛މީޓަރ ކިއުބިކް ނުވަތަ ބަރުދަން ޖުމްލަ

 

11.    

 ތް؛ރވޭ ބިލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފަރާަބިލް އޮފް ލޭޑިންގ ނުވަތަ އެއ

 

12.    
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 ؛ދާގީނާގެ އަދަދު

 

13.    

ާ މަ ނުވުރިހަފއަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ޕްރޮވިޝަނަލް ނުވަތަ އެއްކޮށް މައުލޫމާތު 

 ދަލުގެނޭ މުޑިކްލަރޭޝަނެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ހިމެ

ި ޮތުގައޓީގެ ގމުދަލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއު ޑިއުޓީ ލިބިގަތުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެ

ްޓުމާއި، ބެހެއ ިޓެއްދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދާ އެއްވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮޒ

މުދާ  ތުގައިޕްރޮވިޝަނަލް ރިލީސްގެ ގޮިޓް ބެހެއްޓުމުން ޒތަށް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮމިގޮ

 ކަސްޓަމްސްއިން ހަމަޖައްސައިދެވިދާނެއެވެ. ުދޫކުރުމުގެ އިންތިޒާމ

 

ޕްރޮވިޝަނަލް ނުވަތަ  .110 )ހ(

މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ 

ޑިކްލަރޭޝަނާއި 

 ސިމްޕްލިފައިޑް ޑިކްލަރޭޝަން

 މި ްް ޑިކްލަރޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށާހުރެ ގުޑްސއެކަށީގެންވާ ސަބަބަކ

 ނެތުން؛ ުލޫމާތު ލިބިފައިޢމަކުރާ ުގަވާއިދުގައި ލާޒިމ

 

1.    

ައި ވަނަ މާއްދާގ 108ގަވާއިދުގެ  ާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މިހަ ޞޚާއް

 ބަޔާންކުރާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅެން ނެތުން؛

 

2.    

 ެހެންާމަލާތާގުޅޭ އޢމުދަލެއްގެ މު ަތަ އެމުދަލުގެ އިންވޮއިސްގައި ނުވ

 ުރުން.ހ ތުލޫމާޢުމުދާ ދެނެގަނެވޭ މިންވަރަށް މައިގަނޑު މަ ލިޔުމެއްގައި، އެ

 

3.    

ުދާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައިވާ މ

 އް)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެ 30ގެންދިއުމަށްފަހު، 

 ފުރިހަމަވެފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

   )ށ(

މަ، އިފިނަަނާޅަމިމާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޑިކްލަރޭޝަން ހުށ

ެވޭނީ ދައިންމފަރާތުގެ އިތުރު ޑިކްލަރޭޝަނެއް ނި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ މި

 ިމަލަށް ެ މުދުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ޑިކްލަރޭޝަންގޢަ އެއްކޮށް މަް ނުވަތޕްރޮވިޝަނަލ

ން )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަ ެވަނަ މާއްދާގ 108ގަވާއިދުގެ 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 

   )ނ(

ް ދަށުނ ެއްގެރޮސިޖަރއްާލަތްތަކުގައި، ސިމްޕްލިފައިޑް ޕހކަސްޓަމްސް އިން ކަނޑައަޅާ 

 ިމ ދެވިދާނެއެވެ.ައިްޕްލިފައިޑް ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމމުދާ ދޫކުރުމަށް ސިމ

ިޓީ ެކިއުރގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ސ ޑިކްލަރޭޝަންގެ ދަށުން މުދާ ދޫކުރުމަށް މި

 ިޓެއް ބަހައްޓާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ޒޑިޕޮ

 

   )ރ(

ަކީ ރާ މުދަލގޮތުގެމަތިން ދޫކު )ރ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އާއިމާއްދާގެ )ހ(  މި

ނަލް ރޮވިޝަަ، ޕްތުގެ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ އޮވެގެން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލެއްނަމދައުލަ

ަދަ ު އެފރިލީސްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއިން އެ މުދާ ދޫކުރާނީ، ޑިކްލަރޭޝަނާއެކ

 ހުއްދައެއް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

   )ބ(
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ގު ެ އަުދަލެއްގއިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމަށް މ

ެ ދަލުގކަނޑައެޅުމަށް ނުވަތަ ގިންތި ކުރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން މު

ން ް ނެގެލަކުނސާމްޕަލް ނަގަންޖެހިއްޖެނަމަ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނަގަންވާނީ އެ މުދަ

 އޮތް އެންމެ ކުޑަ މިންވަރެކެވެ.

 

މުދަލުގެ ސާމްޕަލް  .111 )ހ(

 ނަގަންޖެހުން

 ޭންގުމުގެނ ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް 109މި ގަވާއިދުގެ 

ެ ުދަލުގމ ން އެާލަތްތަކުގައި، ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިހސަބަބުން ދެވެންނެތް 

ް ށަކަސްޓަމްސްއ މުދާ ބެލުމުގެ ހުއްދައަށް ޑިކްލަރެންޓް، ނެގުމަށް ނުވަތަ އެ ސާމްޕަލް

ަތު ްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެކަމަށް ފުރުޞލިޔުމުން ހުށަހެޅުމުން، ކަސްޓަމ

ާކަށް ށަހަޅދެވިދާނެއެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނަގާ ސާމްޕަލަށް ވަކި ޑިކްލަރޭޝަނެއް ހު

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

 

   )ށ(

 ިއުޓީޑ މުދަލުން ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ްޖެއަށްރާއ މުދާ މިންވަރެއްގެ ާކަނޑައަޅ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާފުކުރުމަށް

 ކަށްހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި، ގުޑްސް

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 

.112 )ހ(

  

 ޑިކްލަރޭޝަން

 މުދާ ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ

 ްތަކުގެފަރާތ އެ، ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގެ

 ؛މުދާ ގެންނަ ކަށްބޭނުންތަ ޒާތީ އަމިއްލަ

 

1.    

 ދޭސީންބި ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ؛މުދާ ގެންނަ

 

2.    

 ރައްޔިތުން ރާއްޖޭގެ އަންނަ އުޅެފައި ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން މުއްދަތަކަށް ދިގު

 ؛މުދާ ކޮށްފައިހުންނަ ބޭނުން، ގެންނަ

 

3.    

 އްކަތްކުރުމަށްރާއްޖޭގައި މަސަ މުއްދަތަކަށް ދިގު ްވުރެމަސްދުވަހަށ )ހައެއް( 6

 އްޖެއަށްރާ ދިރިއުޅުން މީހުންގެ އެ ،މީހުން ގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އަންނަ

  ؛ތަކެތި ހުންނަ ބޭނުންކޮށްފައި ،ގެންނަ ކުރުމަށްޓަކައި ބަދަލު

 

4.    

 ؛މުދާ ގެންނަ ފަޅުވެރިން އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 

5.    

ކޮރޮސްޕޮންޑެންސާއި އެކިއެކި ޑޮކިއުމެންޓް އަދި އަގުހެޔޮ 

 ކޮންސައިންޓްމެންޓުގެ ގޮތުގައި ގެންނަ މުދާ.

 

6.    
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 ގިންތީގެ ްޕްރޮފެޝަނަލ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 4 )ހ( ގެ މާއްދާގެ މި

 ގިންތީގެ ރޮފެޝަނަލްދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ޕް ،ބަލާނީ ކަމުގައި މީހުން

 .ފަރާތްތަކެވެ ކަނޑައަޅާ ކަމުގައި މީހުން

 

   )ށ(

 ް ކުރުމަށްރާއްޖޭގައި މަސައްކަތ މުއްދަތަކަށް ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ )ހައެއް( 6

 ކޮށްފައިވާބަޔާން ތިރީގައި މުދަލަށް ގެންނަ މީހުން ގިންތީގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އަންނަ

 .ަންވާނެއެވެހުށަހަޅ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

   )ނ(

 ؛ުލިސްޓ ޕެކިންގ މުދަލުގެ

 

1.    

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރީ މުދަލުގެ

 

2.    

ިދޭ ްގައކް ވިސާ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހެއްކަން އަނާރވ

 ލިޔުން.

 

3.    

 އަންނަ ްކުރުމަށްރާއްޖޭގައި މަސައްކަތ މުއްދަތަކަށް ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ )ހައެއް( 6

 ގެޕާމިޓު ރކްވާ މީހެއްގެ އެ ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ ގެންނަ މީހުން ގިންތީގެ ްރޮފެޝަނަލްޕ

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ކޮޕީ ނުވަތަ

 

   )ރ(

، ގެންނަ ޔިތުންރައް ރާއްޖޭގެ އަންނަ އުޅެފައި ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން މުއްދަތަކަށް ދިގު

 ުއަސްލ ޕާސްޕޯޓުގެ މީހެއްގެ އެ ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ ހުންނަ ކޮށްފައިންބޭނު

 ބަބުންސަ ހުރުމުގެ ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން ވަގުތު އެ މީހަކު އެ ގެނައުމުންނެވެ.

 ުގެމުދަލ ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ އެ ހާލަތްތަކުގައި ހުށަނޭޅޭ އަސްލު ޕާސްޕޯޓުގެ

 .ޅުމުންނެވެހުށަހެ ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮޕީއެއް ޕާސްޕޯޓުގެ ލިޔުމަކާއެކު ވެރިފަރާތުގެ

 

   )ބ(

 މުދަލުން ަގެންނ ރާއްޖެއަށް ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި

 އިތުރުވާ ރަށްވުރެމިންވަ ފައިވާައިކަނޑައަޅ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޢާފުކުރުމަށް ޑިއުޓީ

، ުމަށްފަހުފުރިހަމަކުރ ޑިކްލަރޭޝަން ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގުޑްސް މި މުދަލަށް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ޑިއުޓީ މުދަލަށް އެ ހުށަހަޅައި ަށްކަސްޓަމްސްއ

 

   )ޅ(

 ޑިއުޓީ ެރެއިންތ ތަކެތީގެ ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި

 އެ ޝަނާއެކުޑިކްލަރޭ ގުޑްސް ،ނެތްނަމަ އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް ތަކެތީގެ ދައްކަންޖެހޭ

އް ގޭނެ ލިޔުންތަޮށް މުދަލުގެ ތަފުސީލާއި އަގު އެނބަޔާންކ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ މުދަލުގެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 

   )ކ(

ފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޑިކްލަރެންޓް ައިކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅ

އެދިއްޖެނަމަ، ޑިކްލަރޭޝަން ޗެކް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ޑިކްލަރޭޝަން 

 އިޞްލާޙު ލިޔުންތަކަށް .113 )ހ(

 ގެނައުން
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ޑިކްލަރޭޝަން  ބަލަން ފެށުމުގެ ކުރިން އެ މުދާާލަތުގައި ހނުނިންމާ މުދާ ބަލާ 

 އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

 

ށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ކަސްޓަމްސްއަ

ޭޝަން ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަން ޗެކްކުރަން ފެށިފަހުން އެ ޑިކްލަރ

ަށް ަބުތަކވާ ސަބފަރާތުން އެދިފައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ޑިކްލަރެންޓް އެދިފައިވާނަމަ، އެ

  ެއެވެ.ެވިދާނޑިކްލަރޭޝަން އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދ ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އެ

 

   )ށ(

 ތަނެއް ެސްއެއްވ ލިޔުމެއްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 109 ގަވާއިދުގެ މި

 ަރާތުންފ ދޫކުރި ލިޔުމެއް އެ ،ކުރެވިފައިވާނަމަ ނުވަތަ ބަދަލު ކަނޑައި ،ވައިފަ

 އޮންނަންވާނެއެވެ. ކުރެވިފައި ސްޓޭމްޕް

 

   )ނ(

 ްޓަމްސްއަށްކަސ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 109 ގަވާއިދުގެ މި

ިޞްލާޙެއްގެ އގެނެވޭ  ީ،ގެނެވޭނ އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް ފައިވާ ލިޔުމަކަށްައިހުށަހަޅ

ް ބަޔާންކޮށް ލިޔުން ދޫކުރި ފަރާތުގެ ސިޓީއެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއ ުސީލުތަފ

ށާއި ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލަ

 ެ.ޭނެއެވހިމެނމަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު ނާންނަގޮތަށް ގެނެވޭ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކެއް ނު

 

   )ރ(

ަށް ކުރުމގެ ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅި ވަގުތުން ފެށިގެން ޑިކްލަރޭޝަން ޗެކްމުދަލު

ްޖެހޭ ައްކަނުޓީ ދލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފަށަންވާނެއެވެ. ޑިއސޫފައިވާ އުައިކަނޑައަޅ

ުޓީގެ ް ޑިއއެސެސްކުރުމުންނެވެ. މިގޮތުނ ުމިންވަރު ކަނޑައެޅޭނީ ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމ

ސް ފައިވާ ގުޑްައިި، ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅމިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައ

ެ ުދަލުގމަ، މފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވާނަައިޑިކްލަރޭޝަން ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅ

ވަތަ ފައިވާ ވަގުތު ނުައިޑިކްލަރޭޝަން ނިންމުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅ

ޮށް ެސްކއެސ ުޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމނޚިދުމަތުގެ މިންގަ

 ނިންމައިދެވޭނެއެވެ.

 

ގުޑްސްޑިކްލަރޭޝަން  .114 )ހ(

 ނިންމުން

 ލިޔުން ބެހޭމުދަލަކާ އެ ނުވަތަ ނެގުމަށް ޑިއުޓީ މުދަލުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

ާނޫނުގައި ޤކަމުގައި ބަލާނީ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް  އަގު މުދަލުގެ އެ ނިންމުމުގައި

 ންނެވެ.ުނުވަތަ ޝިޕިން ޓާރމބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންކޯޓާރމް 

 

   )ށ(

 އެ ނުވަތަ އިނެގުމުގަ ޑިއުޓީ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ށ( މާއްދާގެ މި

 ކުރާނެ ުބަދަލ ފައިސާއަށްިދިވެހ ފައިސާުބޭރ ،ނިންމުމުގައި މުދަލަކާގުޅޭ ލިޔުން

 ޮފްއ މިނިސްޓްރީ އޮތޯރިޓީއާއި މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ،ކަނޑައަޅާނީ ރޭޓުތައް

 ޮންމެކ މިގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ. ލަފަޔާއެކު ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް

 ަމްސްއިންކަސްޓ ބޭނުންކުރުމަށް މަހުގައި އޮތް ކުރިއަށް ،ކުރިން ފެށުމުގެ މަހެއް

 .ާންމުކުރަންވާނެއެވެއކަސްޓަމްސްއިން  ރޭޓުތައް ފައިވާައިކަނޑައަޅ

   )ނ(
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ީ ބަލާނ ުގައިމުދަލުން ޑިއުޓީ ނަގާނެ ރޭޓު ކަނޑައެޅުމ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ

 ުމަން ފޯލަރޭޝއިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލުން ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކް

ި ނުގައފައިވާ ވަގުތު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫައިހުށަހަޅ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ ރޭޓަށެވެ.

 

   )ރ(

ެނެވޭ ގަކަށް ގުޅުންހުރި ޤާނޫނ ް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު ނުވަތަ ކަމާއެކްސްޕޯޓ

މަލު ަޢެން ުޅިގަކާ ގޙއިޞްލާޙުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، އެ އިޞްލާ

 ކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 

   )ބ(

 ންވާޑްސް އިއައިއިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ވަގުތުގެ ކުރިން، ރާއްޖެ އައު 

 ައުއުތަކުން ގެނެސްފައިވާ މުދަލަށް ފައިވާ އުޅަނދައިކްލިއަރެންސް ނަގ

ަ، ިވާނަމފައައިްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅޞއި

 އައު އިޞްލާޙަށް ނުބެލުން؛ ދިނުމުގައިައިޑިކްލަރޭޝަން ނިންމ އެ

 

1.    

ް ިންވާޑއިސް ފަށާ ވަގުތުގެ ކުރިން، ރާއްޖެ އައ އައު އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަން

 ައުއުތަކުން ގެނެސްފައިވާ މުދަލަށް ފައިވާ އުޅަނދައިކްލިއަރެންސް ނަގ

ަމަ، ިނުވާނފައައިްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅޞއި

 ުރުން؛ކ މަލުއައު އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢަ ިދިނުމުގައައިޑިކްލަރޭޝަން ނިންމ އެ

 

2.    

ް ިންވާޑއިސް އައު އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ވަގުތުގެ ކުރިން، ރާއްޖެ އައ

 އުއަް ުތަކުން ގެނެސްފައިވާ މުދަލަށފައިނުވާ އުޅަނދައިކްލިއަރެންސް ނަގ

 އެ، ަިވާނަމފައައިްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅޞއި

  ުރުން؛ަލުކދިނުމުގައި ފަހުގެ އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢަމައިމޑިކްލަރޭޝަން ނިން

 

3.    

ް ިންވާޑއިސް އައު އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ވަގުތުގެ ކުރިން، ރާއްޖެ އައ

ުގެ ވަގުތ ް އެފައިނުވާ އުޅަނދުތަކުން ގެނެސްފައިވާ މުދަލަށައިކްލިއަރެންސް ނަގ

ް އެ ގޮތަށފަހުގެ އިޞްލާޙާ އެއް، ދީފައިވާނަމަައިކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމ

 ޑިކްލަރޭޝަން އިޞްލާޙުކުރުން؛

 

4.    

އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ވަގުތުގެ ކުރިން،  އައު

ުގެ ފެށުމ ރަންްލާޙަށް ޢަމަލުކުޞއި ައުވެއަރހައުސްގައި ހުރި މުދަލަށް އބޮންޑެޑް

ުގެ ވަގުތ ެއ، ފަހުދީފައިވުމުން، ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްައިކުރިން ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމ

ޭޓާ ފަހުން  ބޮންޑެޑްވެއަރހައުސްއިން މުދާ ނެރޭނަމަ، ފަހުގެ ޑިއުޓީ ރ

 ޑިކްލަރޭޝަން އިޞްލާޙުކުރުން؛  އެއްގޮތަށް އެ

 

5.    
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 ،އައު އިޞްލާޙަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާ ވަގުތުގެ ކުރިން

ުން ވަގުތުގެ ފަހ ފައިވާ މުދަލަށް އެައިބޮންޑެޑްވެއަރހައުސްއަށް ވައްދ

 .ކުރުންމަލުދިނުމުގައި، ފަހުގެ އިޞްލާޙާ އެއްގޮތަށް ޢަައިިކްލަރޭޝަން ނިންމޑ

 

6.    

އި އިދުގަި ގަވާމ ނީަފައިވައިޑިކްލަރޭޝަން ނިންމ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމުމަށްފަހުގައި، އެ

ން ްސްއިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމ

 ވަހުންދު ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމާ ގޮތުގެމަތިން، އެ އްގޮތްވާޫލާ އެސކަނޑައަޅާ އު

 ކުށް ުކުރެވުނ )އެކެއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ޗެކްކޮށް ފާހަގަ 1ފެށިގެން 

 ވެންކުރެ ުކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމެއް އިޞްލާޙ ުއިޞްލާޙ

ޯސްޓް އިން ޕާންކޮށްފައިވާ ފަދަގަވާއިދުގެ "އަށްވަނަ ބައި" ގައި ބަޔ މި ،އަންނަނީ

 ެއަމަ، ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓެއް ކޮށްގެންކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލޫ ކުރެވޭނ

 ެ.  އެވގަުށްފަހކުރެވޭނީ ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓެއް ކުރުމަ ުޑިކްލަރޭޝަން އިޞްލާޙ

 

   )ޅ(

ުގެ ުކުރުމްލާޙް އިޞގޮތުގެމަތިން ޑިކްލަރޭޝަނ ާމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ

ް ފައިސާ ދެއްކުމަށ އެ ،ސަބަބުން އިތުރަށް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ

ރި ޕޯޓްކުއިމް ކުރުމުގެ ސަބަބުން މުދާުްލާޙޞއަންގަންވާނެއެވެ. އަދި ޑިކްލަރޭޝަން އި

 ނެއެވެ.ފަރާތަކަށް ދޭންވާ ފައިސާއެއް އެ އެ ،ފަރާތަށް ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭނަމަ

 

   )ކ(

 ްމާނިނ އެސެސްކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ ްއިމްޕޯޓ

 ޑިއުޓީގެ ޕޯޓްއިމް މުދަލަކަށް އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ތިރީސް( 30 ފެށިގެން ދުވަހުން

 ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގައި

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ .115 )ހ(

ށް ަސްނުކޮލ، ންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފައިސާ ދެއްކުމު

ްއިން ކަސްޓަމްސ ުފާސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމައި ޑިކްލަރޭޝަނުގައިވާ މުދާ ބަލ އެ

 ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 

   )ށ(

ޢަތުތައް އިޖުރާދުވަހުގެ ތެރޭގައި  )ތިރީސް( 30މަށްފަހު ގެނައުމުދާ ރާއްޖެއަށް 

ަލުގެ މުދ ާ(އިނުވކްލިއަރ ކޮށްފަފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކޮށްފައިނުވާ )

 . ކުރެވޭނެއެވެ ޑިކްލަރޭޝަންތައް ބާޠިލު

 

   )ނ(

 ގުޑްސް މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  މި

 30 ފެށިގެން ދުވަހުން ންމާނި އެސެސްކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން ޑިކްލަރޭޝަން

 ،ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި ގޮތުގައި ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓް ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ތިރީސް(

މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ އެހެނިހެން ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ، އެ 

ފެށިގެން  އަދި މުދާ ރާއްޖެއަށް އަންނަ ދުވަހުން ކުރެވޭނެއެވެ. ުޑިކްލަރޭޝަން ބާޠިލ

)ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން އެ މުދަލުގެ  45ގިނަވެގެން 

   )ރ(
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 ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމައިދެވޭނެއެވެ. ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ

 

 ގުޑްސް ލުގެމުދަ އިމްޕޯޓްމާއްދާގައި )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  މި

ުވަހުގެ ދ 30ފެށިގެން  ދުވަހުން ނިންމާ އެސެސްކޮށް ންކަސްޓަމްސްއި ޑިކްލަރޭޝަން

ގައިވާ ގޮތުގެ ވަނަ ބައި 14ގަވާއިދުގެ  ކްލިއަރކޮށްފައިނުވާ މުދަލާމެދު މިތެރޭގައި 

 މަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

 

   ()ޅ

ާ ގައިވ (ޅ) މާއްދާގެ މި ،މިމާއްދާގެ )ރ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ުދާ ތުން މރިފަރާމުދަލާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން މުދަލުގެ ވެ ގޮތުގެމަތިން އެ

ގެ އަކުރުމުމުދަލެއް ކްލި އެ ާލަތެއްގައިހކްލިއަރ ކޮށްގެން ނެރެން ބޭނުންވެއްޖެ 

ް ްޓަމްސކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސ ފުރުޞަތު ދިނުމާމެދު ގޮތެއް

 އެވެ.

 

   ()ކ

 ،މޭވާ، ަރުކާރީތ ޒާތުގެ ހަލާކުވާ އަވަހަށް ތެރެއިން މުދަލުގެ އެތެރެކުރެވޭ ރާއްޖެއަށް

ް އުޓީ ދެއްކުނމުދަލަށް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޑި ފަދަ ޗީޒް، މަސް ފިނިކުރި

 ެ.ފަސްކޮށް ދޫކުރެވޭ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވ

 

   ()އ

ް މްސްއިނކަސްޓަާލަތްތައް ހވޭނެ ގޮތުގެމަތިން މުދާ ދޫކުރެ މާއްދާގައިވާ މި

 އާންމު ކުރަންވާނެއެވެ.

 

1.    

 އެ ަށް،ދޫކުރެވުނު މުދަލ ،ފަސްކޮށް ދެއްކުން ޑިއުޓީ މާއްދާގެ ދަށުން މި

ެރޭގައި ތ ގަޑިއިރުގެ އަށެއް( )ސާޅީސް 48 މުދަލެއްގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިމޭތާ،

 ވާނެއެވެ.ނިންމަން ދައްކައި އާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިއުޓީ

 

2.    

ްކާ ( ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދައ2މާއްދާގެ ) މި

ުރި ދޫކ ފަރާތްތަކަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން އިތުރު މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ކުރިން

 ެ.ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކައި ނިމުމުންނެވ މުދަލަށް އެ

 

3.    

ނަންބަރުގައި  ( ވަނ2ަމާއްދާގެ ) ްފައިވާ މުދަލަށް މިމާއްދާގެ ދަށުން ދޫކޮށ މި

 އިސާބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފަ

އް މަތްތަޚިދު ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދެމުންދާ އެ ،ފައިނުވާނަމަައިދައްކ

 ލެވޭނެއެވެ.ައިވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑ

 

4.    

ގައި ުކަސްޓަމްސް ވެބްސައިޓ ގެނައުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް ހަށިގަނޑުމައްޔިތާގެ 

 ފޯމު ކަސްޓަމްސްއަށް އެދޭ ގެނައުމަށް ރާއްޖެއަށް ހަށިގަނޑު މައްޔިތާގެާންމުކުރާ އ

 ރަސްމީ ކަމާބެހޭ ޤައުމުގެ ބޭރުކުރެވޭ ހަށިގަނޑެއް އެ އަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 އެފޯމާއެކު ލިޔުންތައް ައިވާބަޔާންކޮށްފ ތިރީގައި ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން

 މައްޔިތާގެ ހަށިގަނޑު .116 )ހ(

 ގެނައުން ރާއްޖެއަށް
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  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 ؛ުފިކެޓުސެޓ ޑެތް

 

1.    

 ؛ުރިޕޯޓ ޕޮލިސް

 

2.    

 ޤައުމެއްގެ ގެންނަ )ހަށިގަނޑު ޕަރމިޓް. ރިލީސް ކަސްޓަމްސް

 ދޫކޮށްފައިވާ( ކަސްޓަމްސްއިން

 

3.    

 ރާއްޖެއަށް ަނޑުހަށިގމައްޔިތާގެ ގޮތުގެމަތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ()ހ މާއްދާގެ މި

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާކަށް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ،ގެނައުމަށްޓަކައި

 

 

   )ށ(

 ބާބު ދެވަނަ

 

 މުދާ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި

 

ޅޭ ަނޑައެކ ،އިަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކަޞވަކި ޚާއް ،ދާމި ބާބުގައި ހުއްދަދެވޭ މު

 ޖެއިންް، ރާއްމުއްދަތެއް ހަމަވުމުގެ ކުރިނ ވަކި މުއްދަތަކަށް، އެ، ވަކި ބޭނުމަކަށް

ުޓީ ޓް ޑިއިމްޕޯލާގޮތަށް، މުދަލުގެ ޒާތަށް ބަދަލު ނުގެނެސް އައިބޭރަށް އަނބުރާ ފޮނުވ

ތުން ގުތީގޮށް ވަން ފަސްކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއަނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއިން ބައެއް ދެއްކު

 މުދާ  އިމްޕޯޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

.117 (ހ)

  

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް މުދާ 

 ވަގުތީގޮތުން އިމްޕޯޓް ކުރުން

މުދާ ދޫކުރެވޭނީ،  އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި

 ގެ ފަރާތެއް ހުރެގެންނެވެ.ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާނެ ރާއްޖޭ އެ

 

   (ށ)

ްކުރާ މްޕޯޓރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ވަގުތީގޮތުން އި

 ގަވާއިދުގައި ޫލެއްގެ ދަށުން މިސމުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އު

 ިޓް ބެހެއްޓުމަށް އެންގިދާނެއެވެ.ޒބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ

 

   )ނ(

 ަންނަނވިއ)ށ( އަދި )ނ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ، މާއްދާގެ )ހ( މި 

ށް ަޅާކަހުށަހ ުދޫކުރުމަށް އެދޭ ފޯމ ލަތްތަކުގައި އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް މުދާހާ

 ިަކުން މާންމު އިޖުރާއަތްތއބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި

 ސީލުފުެ ތަާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގހ ާލަތްތައް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ. މިހ

 .ޫލު ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެސބަޔާންކުރާ އު

   )ރ(
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އް ރުތަރަސްމީ ބަނދަ ،ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަން ބޭނުންކުރާ ކޮންޓެއިނަރ

ޯޓް ޕެކްސްއއެކުގައި ގެންދާނަމަ ނުވަތަ  ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދަލާ

 90 ިގެންތަނަކަށް ގެންދާ ދުވަހުން ފެށ މުދާ ބަރުކުރުމަށް ގެންދާނަމަ، އެ

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ރަސްމީ ބަނދަރަކަށް 

 ްއިންސޓަމްގެންނަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި އަނބުރާ ނުގެނެސްފިނަމަ ކަސް

ޑިއުޓީ ކޮންޓެއިނަރއަށް އިމްޕޯޓް  އެ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

1.    

ކުރާ ނުންއެއް ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ބޭަރރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުގެ ސްޕެއ

ހު ތުކުރުމަށްފަކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެފަދަ އެއްޗެއް މަރާމާ އާލާތްތައް މަރާމާތު

ް )ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއ 90އަނބުރާ އުޅަނދަށް އެރުވުމަށް 

ާފައި މުއްދަތުގައި އެފަދަ އެއްޗެއް އުޅަނދަށް އަރުވ މިދެވިދާނެއެވެ. 

ިއުޓީ ިން ޑއެއްޗަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތ އެ ،ނުވާނަމަ

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

2.    

 އެ ،ކުރެވޭނީ ޕޯޓްއިމް މުދާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި

 .ވާނަމައެވެ ކަމުގައި މުދާ އެތެރެކުރާ ބޭނުންތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތިރީގަ މުދަލަކީ

 

118.

  

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް 

ވަގުތީގޮތުން އިމްޕޯޓްކުރުމަށް 

 ހުއްދަދެވޭ މުދާ

 ުޅިވަރުކ، ޖަލްސާތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ،އިންޓަނޭޝަނަލްފެއަރ ،އެގްޒިބިޝަން

 ތަކެތީގެ ާއެތެރެކުރ ޚާއްޞަކޮށް ންޓްތަކަށްއިވެ އަދި ބައްދަލުވުން ،ޙަފުލާތަކާއި

 ؛ތަކެތި ަގެންނ ފޮނުވާލާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ތެރެއިން

 

   )ހ(

 ،ނޫސްވެރިން އަންނަ ކަވަރުކުރަން އިވެންޓެއް ޚާއްޞަ އޮންނަ ރާއްޖޭގައި

 ކަތަށްމަސައް މީހުންގެ އެ މީސްމީހުން ފަދަ ފޮޓޯގްރާފަރުން ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުން

 ؛ސާމާނު ސިނެމަޓޯގްރާފިކް، ތަކެއްޗާއި އެތެރެކުރާ ޚާއްޞަކޮށް

 

   )ށ(

 ޚާއްޞަކޮށް މަށްކުރު މަރާމާތު އިންސްޓޯލްކުރުމަށާއި މެޝިނަރީ ޕްލާންޓްތަކާއި އެކިއެކި

 ަންޓީވޮރ އެ ފަރާތަކުން ދީފައިވާ ވޮރަންޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް ،ސާމާނާއި ގެންނަ

 ޚާއްޞަކޮށް ށްއެމަސައްކަތަ ފަރާތަކުން އަންނަ މަރާމާތުކުރުމަށް އެއްޗެއްގެ ދީފައިވާ

 ؛ތަކެތި ގެންނަ

 

   )ނ(

 އެ ާހިރުންމ ދާއިރާތަކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ،ދިރާސާތަކަށާއި ،ސާރވޭތަކަށާއި އެކިއެކި

 ؛އާލާތްތައް ސާމާނާއި އެތެރެކުރާ ބޭނުމަށް ޚާއްޞަ ދާއިރާތަކުގެ

 

   )ރ(

ަ ޞާއްޚެ ޔާގުވެރިް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތުގައި، ފަތުރރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިނ

 ބޭނުމަށް ގެންނަ ތަކެތި؛

   )ބ(
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 މަސައްކަތް ޚާއްޞަ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި އިޖުތިމާޢީ އިޤްތިޞާދީ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 އިކްއިޕްމަންޓުތައް. އުޅަނދުފަހަރާއި މެޝިނަރީ އަދި ގެންނަ ކުރުމަށް

   )ޅ(

ުއްދަ ހކުރުމަށް  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަގުތީގޮތުން އިމްޕޯޓް 118 މި ގަވާއިދުގެ 

 ުތައް ފުރިހަމަވާ މުދަލަށެވެ.ޠދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރު

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް  .119

ވަގުތީގޮތުން އިމްޕޯޓްކުރުމަށް 

 ހުއްދަދެވޭ ތަކެތި

   )ހ( ބޭނުންކުރުމުން ހުސްވެދާފަދަ މުދަލަކަށް ނުވުން؛

 ެއ ނަމަ، ެތިވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގައިވާ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާ ތަކ 118ގަވާއިދުގެ  ިމ

ްކަން އްޗެއވަކި އެ ން އެއީފައިވާ ނަންބަރަކުން ނުވަތަ ކޯޑަކުައިމުދަލެއްގައި ޖަހ

 .ދެނެގަނެވޭ ގޮތަށް ހުރުން

 

   )ށ(

 ޑިއުޓީ މުދަލަށް ރާޕޯޓްކުއިމް ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

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

 . ފޮނުވާލާނަމައެވެ މުދާ އެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ތެރޭގައި

 

 ދެވޭނެ ޢިނާޔަތް ޑިއުޓީ .120

  މުއްދަތު ދިގު އެންމެ

 ިމްޕޯޓްއ މުދާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ަހުބޭނުންކުރުމަށްފ ރާއްޖޭގައި

 މްސްއަށްކަސްޓަ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސްކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ  ،ިކުރުމަށްޓަކައ

 އެ ްޖެއިންރާއ ހުށަހަޅަންވާނީ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މިގޮތުން .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 .ނަމުގައެވެ ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް

 

 ގެންނަ ގެންދާގޮތަށް ަނބުރާއ .121 )ހ(

 ޑިކްލަރޭޝަން މުދަލުގެ

 ހުށަހެޅުން

 ތިރީގައި އެކުޑިކްލަރޭޝަނާ ގުޑްސް މުދަލުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 މުދާ ޮތަށްގގެންދާ އަނބުރާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 20 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު އެދޭ ދޫކުރުމަށް

 

1.    

 ަކެތިތ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ހިފައިގެން ކުއްޔަށް ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ

 އެއްބަސްވުން ވެވިފައިވާ ފަރާތާއެކު ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން ،ގެނައުމަށް ރާއްޖެއަށް

 .ލިޔުން އެނގޭނެ އަދަދު ދެއްކި ދައްކާފައިވާނަމަ ޑިޕޮސިޓް އަދި

 

2.    

 ،މުދާ ޯޓްކުރާއިމްޕ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ާއްޖޭގައިރ

 ބަޔާންކޮށް ްދަތުއެމުއ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިތުރުކުރަން މުއްދަތު ބޭނުންކުރާ ރާއްޖޭގައި

 ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

.122 )ހ(

  

 އިތުރުކުރުން މުއްދަތު

   )ށ( އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި
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 125 ގަވާއިދުގެ މި ،ކޮށްދެވޭނީ އިތުރު މުއްދަތު ބޭނުންކުރާ ރާއްޖޭގައި މުދާ ގެންދާ

 އިމްޕޯޓް ްޖެހޭދައްކަނ މުދަލަށް އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ

 .ނިންމުމުންނެވެ ދައްކައި ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން ،ޑިއުޓީ

 

 

 ޯޓްކޮށްފައިވާއިމްޕ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ގުޑްސް ލުމަށްޓަކައި، ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާައިފޮނުވ އަނބުރާ މުދާ

 ންޑިކްލަރޭޝަ މިގޮތުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކަސްޓަމްސްއަށް ޝަންޑިކްލަރޭ

 ެ.ނަމުގައެވ ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅަންވާނީ

 

 ލުންައިފޮނުވ އަނބުރާ މުދާ .123 )ހ(

 ަށްލުމައިފޮނުވ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ

 މި  ، ވޭނީބެލެ ލިކަމަށްައިފޮނުވ އަނބުރާ މުދާ އެ، މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ްލަރޭޝަންޑިކ ގުޑްސް މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ

 .ެވެފައިވާނަމައައިލައިފޮނުވ މުދާ އެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން، ހުށަހެޅުމަށްފަހު

 

   )ށ(

 ގައި ވިޔަސް، އެ މުދާ އަނބުރާމާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ކަމު މި

ކަން އިވާލައިފަައިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފޮނުވައިލުމަށް ކަނޑައަޅައިފޮނުވ

ާބީ ެ ކިތއ ،ާލަތުގައިހސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ކިތާބީ ހެކި ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ 

 ިމ ަމަ،ލިކަން ކަސްޓަމްސްއަށް ސާބިތުވާނައިމުދާ އަނބުރާ ފޮނުވ ހެކިތަކުން އެ

 ޮތުންމިގގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމައިދެވޭނެއެވެ. 

      ްއަށްފަރާތުން ކަސްޓަމްސ ރާއްޖެއިން ޒިންމާވާނީ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމައިދެވޭ

 ުފިޔާގެ ފީއެއް ދެއްކުމުންނެވެ.ރ)އެއްހާސް(  1000/-

 

   )ނ(

ބުރާ އަނވާ މުއްދަތުގައި ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި 120މި ގަވާއިދުގެ 

ަ( ދުވަހުގެ )ނުވަދިހ 90ލުމަށް ައިމުދާ އަނބުރާ ފޮނުވ އެ ،ނުލެވިއްޖެނަމަައިފޮނުވ

 ،މަނުލާނަައިުވމި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދާ ފޮނ ،މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް

ިއުޓީ ޑމުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް  މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ

ަ ނުވަތ ންާލައިދައްކަންވާނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުދާ އަނބުރާ ފޮނުވ

ެއް ާމަލާތޢް މުާމަލާތެއް ފިޔަވައި އިތުރު އެހެނޢއިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށް ކުރާ މު

 އަދި މުދަލުގެ އެހެން ބޭނުމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

 

   )ރ(

 ލުމަށްައިުވފޮނ މުދާ ގެންނަ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި

 ގަވާއިދުގެ  ިމ ނުވަތަ ،ނުލައިފިނަމަައިފޮނުވ އަނބުރާ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 އެ ބޭރަށް ްރާއްޖެއިނ ޚިލާފަށް ގޮތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ވަނަ 123

ްޓަމްސްއިން ކަސ ަލާގައިޙމުދާ އިމްޕޯޓްކުރި މަރު ،ފޮނުވިނަމަވެސް މުދާ

 އެ ިންއްޖެއފައިވާ ޑިއުޓީ ރޭޓާއި މުދަލުގެ އަގުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ރާައިކަނޑައަޅ

 ދައްކަންވާނެއެވެ. ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް

 ދެއްކުން ުޓީޑިއ އިމްޕޯޓް .124 )ހ(



90 

 

 

 މުދަލެއް ިވާއިމްޕޯޓްކޮށްފައ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި
 އެހެން ުއިތުރ ފިޔަވައި ބޭނުން އެތެރެކުރި ުވަތަނ، ވިއްކޭނީ ފަރާތަކަށް ންއެހެ

އިމްޕޯޓްކުރި  ޑިއުޓީ، މުދާ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަށް އެ، ކުރަންވާނީ ބޭނުމެއް

 އެ ެއިންފައިވާ ޑިއުޓީ ރޭޓާއި މުދަލުގެ އަގުން ރާއްޖައިަލާގައި ކަނޑައަޅޙމަރު

 ފަހުގައެވެ. ދެއްކުމަށް ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް

 

   )ށ(

، މުދަލެއް ިވާއިމްޕޯޓްކޮށްފައ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ބޭނުންނުކުރެވޭ

ލާގައި ަޙމުދާ އިމްޕޯޓްކުރި މަރު ،މަދުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ވަގަށްނަގައިފިނަމަ

 އިމްޕޯޓް ްޖެހޭދައްކަނ މުދަލަށް ފައިވާ ޑިއުޓީ ރޭޓާއި މުދަލުގެ އަގުން އެައިނޑައަޅކަ

 ވެ.ދައްކަންވާނެއެ ފަރާތުން ޒިންމާވާ ތަކެއްޗަށް އެ ރާއްޖެއިން ، ޑިއުޓީ

   )ނ(

 ޚާއްޞަ ުފޯރާނ ބާރު އިންސާނީ ،މުދަލަކަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ

 ދައްކާކަށް ިއުޓީޑ އިމްޕޯޓް މުދަލަށް އެ ،ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް ސަބަބުން ޙާލަތެއްގެ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 

   )ރ(

 ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓް ،މުދަލަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ޢިނާޔަތްދެވޭނީ

 

 ދެވޭ ޔަތްޢިނާ ޑިއުޓީ .125

  މިންވަރު

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ 90 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ

 ޢިނާޔަތް %100 ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަކަށް އެ ގެންދާނަމަ އަނބުރާ

 .ދެވޭނެއެވެ

 

   )ހ(

 180 ،ަށްފަހުވުމ ްދުވަސ 90 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ

 ަންޖެހޭދައްކ މުދަލަކަށް އެ، ގެންދާނަމަ އަނބުރާ މުދާ އެ ކުރިން ދުވަސްވުމުގެ

 .ދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަތް %95 ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓް

 

   )ށ(

 1 ،މަށްފަހުވު ދުވަސް 180 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ

 ދައްކަންޖެހޭ ށްމުދަލަކަ އެ ގެންދާނަމަ އަނބުރާ ުދާމ އެ ކުރިން އަހަރުވުމުގެ (އެކެއް)

 .ދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަތް %90 ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓް

 

   )ނ(

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

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

 .ދެވޭނެއެވެ ޢިނާޔަތް %80 ޑިއުޓީގެ އިމްޕޯޓް ައްކަންޖެހޭދ

 

   )ރ(
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 އަހަރު (ދޭއް) 2 ފެށިގެން ދުވަހުން އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ

 ޑިއުޓީގެ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަކަށް އެ ގެންދިޔަނަމަވެސް އަނބުރާ ހަމަވުމަށްފަހު

 .ދައްކަންވާނެއެވެ  100%

 

   )ބ(

 ،މުދަލަށް ުރާއިމްޕޯޓްކ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ންބޭނު ރާއްޖޭގައި

 .އެވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފަރާތުގެ ޒިންމާވާ ރާއްޖެއިން

 

 ޒިންމާވާ މުދަލަށް ރާއްޖެއިން .126

  މަސްއޫލިއްޔަތު ފަރާތުގެ

 ،ުމަށްޓަކައިއިމްޕޯޓްކުރ މުދާ ންދާގޮތަށްގެ އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

  ؛ށަހެޅުންހު ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި

  

   )ހ(

 ،ިވާމުދާއިމްޕޯޓްކޮށްފައ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

؛ ފޮނުވާލުން ބޭރަށް ޖެއިންރާއް އަނބުރާ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފޮނުވާލުމަށް

 ްބަޔާންކޮށ އެމުއްދަތު ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އިތުރުކުރަން މުއްދަތު ނުވަތަ

 .ހުށަހެޅުން ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 ޯޓްކޮށްފައިވާއިމްޕ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ތުގެމަތިންގޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަވާއިދުގައިމިގ ،ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި އަނބުރާ މުދާ

 ؛ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް

 

   )ނ(

 ،މުދާ ިވާއިމްޕޯޓްކޮށްފައ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ފައިވާބަޔާންކޮށް މިގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ފޮނުވާލެވެންދެން ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ؛ބެލެހެއްޓުން ުރައްކާތެރިކަމާއެކ ނިމެންދެން ދައްކައި އުޓީޑި އިމްޕޯޓް ގޮތުގެމަތިން

 

   )ރ(

 ޯޓްކޮށްފައިވާއިމްޕ ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

ާ ގޮތް ނޫން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ 123ގަވާއިދުގެ  މި ،މުދަލެއް

ާގައި ަލޙރުށް ފޮނުވިނަމަ، މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި މައެހެން ގޮތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަ

ުޓީގެ ޯޓް ޑިއއަގުން، އެ މުދަލުގެ އިމްޕޑިއުޓީ ރޭޓާއި މުދަލުގެ ފައިވާ ައިކަނޑައަޅ

 ؛ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުން

 

   )ބ(

 ،މުދަލެއް ިވާއިމްޕޯޓްކޮށްފައ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

ުރު ިޔަވައި އިތފވިއްކައިފިނަމަ، ނުވަތަ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ބޭނުން  ފަރާތަކަށް އެހެން

ވާ ފައިއިަައަޅކަނޑަލާގައި ޙއެހެން މުޢާމަލާތެއް ކޮށްފިނަމަ، މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި މަރު

 ެހޭްކަންޖައި ދައއެ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގއަގުން، ޑިއުޓީ ރޭޓާއި މުދަލުގެ 

 ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުން؛

 

   )ޅ(

 ،މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ބޭނުންކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގައި

 ވަގަށް ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ނުކުރެވޭ ބޭނުން

   )ކ(
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 10 ފެށިގެން ުވަހުންދ ފާހަގަކުރެވޭ އެކަމެއް ،މަދުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނަގައިފިނަމަ

މުދާ  ،އެންގުމާއި ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމުން އެކަން ތެރޭގައި )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ

 އަގުން، އެޑިއުޓީ ރޭޓާއި މުދަލުގެ ފައިވާ ައިަލާގައި ކަނޑައަޅޙއިމްޕޯޓްކުރި މަރު

 .ދެއްކުން ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަށް

 

 ،މުދަލަށް ރާއިމްޕޯޓްކު ރާއްޖެއަށް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ފަހުބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި

 ަމްސްއިންކަސްޓ ފަރާތަކަށް އެ، ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ަގުތީގޮތުންޫލެއްގެ މަތިން ވސކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އު، ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާ

 ސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަައިމެދުކަނޑ

 މެދުކަނޑާލުން ޚިދުމަތް .127

 

 

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ އަލުން ކުރުމަށްފަހު އެކްސްޕޯޓް ގޮތުން ވަގުތީ

 

 ނބުރާއަ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ ،ބެލެވޭނީ ކަމަށް އިމްޕޯޓްކުރި-ރީ މުދަލެއް

، ްފަހުނިންމުމަށ ޑިކްލަރޭޝަން ސްގުޑް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ގެންނަގޮތަށް

 ަނބުރާއ މުދާ އެ ނަމުގައި ފަރާތުގެ ފައިވާައިފޮނުވ މުދާ އެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 .ގެނައުމުންނެވެ ރާއްޖެއަށް

 

 އިމްޕޯޓްކުރުން-ރީ .128 )ހ(

 ޮށްފައިވާބަޔާންކ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި ،މުދާ ފުރިހަމަވާ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް

 ންނެގުމު ޑިއުޓީ ،މުދާ އެ ،އިމްޕޯޓްކުރާނަމަ-ރީ ްޖެއަށްރާއ ގޮތުގެމަތިން

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ނުވަތަ ނާންނަ ބަދަލު އަސްލަށް މުދަލުގެ އެ ކުރުމުން ބޭނުން މުދަލެއް އެ

 ފައިވާައިަހޖ މުދަލުގައި އެ އަދި ގެނެސްފައިނުވާ ބަދަލެއް އަސްލަށް މުދަލުގެ

 ްޕޯޓްކުރިއެކްސ ރާއްޖެއިން މުދަލަކީ އެ ުންކޯޑ ނުވަތަ ނަންބަރުން ސީރިއަލް

  ؛މުދާ ސާބިތުވާ މުދާކަން

 

1.    

 ،ތަކެތި ނުހުންނަ އެނގެން ކޯޑެއް ވަކި ނުވަތަ ނަންބަރު ސީރިއަލް

 ،ްދިއުމަށްފަހުގެނ ބޭރަށް މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ދަށުން ވޮރެންޓީގެ

 ،ިޔުމަކާއެކުލ ފަރާތުގެ ދިން ެންޓީވޮރ އެނގޭގޮތަށް ތަކެތި މަރާމާތުކުރިކަން އެ

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ-ރީ

 

2.    

 ގެންދިއުމަށްފަހު ބޭރަށް ދަށުން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ވޮރެންޓީގެ

މުދާ މަރާމާތު ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ވޮރަންޓީގެ ދަށުން އެ މުދަލުގެ  އެ

3.    
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-ލިޔުމަކާއެކު ރީ ފަރާތުގެ ދިން ވޮރެންޓީ ،ބަދަލުގައި ފޮނުވާ އެއްގޮތް މުދާ

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ

 

 ތޭކަ)ސަ 180ފެށިގެން ތާރީޚުން އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

-ރީ ްމުދަލުގެ ޒާތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަށްޑިހަ(

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ

 

4.    

 އިސާފަ އެ ކާފައިވުމާއިދައް ޑިއުޓީ ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު

 .ނުވާ މުދާ ރިފަންޑްކޮށްފައި

 

5.    

 ހަމަނުވިފުރި ޝަރުޠު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 1 ގެ( ށ) މާއްދާގެ މި

 ބާއްވާ ައިރާއްޖެއިންބޭރުގ ހުއްދައާއެކު މުއައްސަސާއެއްގެ ދައުލަތުގެ ،ނަމަވެސް

 އަނބުރާގެންނަް ނިމުމުނ އެކަމެއް ،ަކަށްކަންތައްތ ފަދަ މައުރަޒު ފެއަރތަކާއި އެކިއެކި

 ެގުމުންނ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓްކުރާއިރު-ރީ، ތަކެތި ގެންދާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ގޮތަށް

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

 

   )ނ(

މުދާ  ްޖެއަށްރާއ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 128 ގަވާއިދުގެ މި

 ޭޝަންޑިކްލަރ ަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ގުޑްސްކުރުމަށްޓަކައި، ކަސްޓ އިމްޕޯޓް-ރީ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ކުރުމަށްޓަކައި، އިމްޕޯޓް-ރީ .129 )ހ(

 ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރޭޝަން

 ައިތިރީގ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ( ގައި މާއްދާގެ މި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 އިންވޮއިސް ނުވަތަ މަރާމާތު ކުރިކަން އެނގޭނެ ލިޔުން؛

 

1.    

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގ

 

2.    

 ބިލް. އެއަރވޭ ނުވަތަ އެލް.ބީ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    
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 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ފަސްކޮށްދިނުން ދެއްކުން ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 

  ދެއްކުން ޑިއުޓީ ެމުދަލުގ ްކުރާއިމްޕޯޓ ރާއްޖެއަށް ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފަސްކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

 

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ .130

 ބާވަތްތަކުގެ ފަސްކޮށްދެވޭނެ

 ހާލަތްތައް މުދަލާއި

 ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިމާވެގެން ހާލަތެއް ކުއްލި ފަދަ ކާރިސާއެއް ޤުދުރަތީ

 ިކަންއެހީތެރ ހާލަތްތަކުގައި ކުއްލި ބަޔަކަށް ތެރެއިން ައްޔިތުންގެރ ނުވަތަ

 ؛މުދާ އެތެރެކުރެވޭ ގޮތުން ފޯރުވައިދިނުމުގެ

 

   )ހ(

 ވަގުތަށް ުންވަގުތ ނުދިނުމަށްޓަކައި މެދުކެނޑުނަ ޚިދުމަތްތައް އަސާސީ ރައްޔިތުންގެ

 ؛ތަކެތި ބޭނުންވާ

 

   )ށ(

 ވަގުތުން ަކަށްބަޔ ނުވަތަ މީހަކަށް ދޭންޖެހޭ ުވާފަރ ކޮންމެހެން ،ސަބަބުން ބައްޔެއްގެ

 ؛ބޭސް ބޭނުންވާ ވަގުތަށް

 

   )ނ(

 ބަލައި ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދަލެއް ،ބޭރުގައި ސަރަޙައްދުން ކަސްޓަމްސް

، ގަކުރެވިއްޖަނަމަފާހަ މުދަލެއް ނުދައްކައިހުރި ޑިއުޓީ އޭގެތެރެއިން ފާސްކުރަމުންދާއިރު

 ؛ޑިއުޓީ ޭދައްކަންޖެހ މުދަލަކަށް އެ

 

   )ރ(

 މުދާ ދޭ ވަގުތުތަކުގައި ފިޔަވައި އެހެން ވަގުތެއްގައި ޚިދުމަތް ާންމުކޮށްއ

 ހުރި އްކައިނުދަ ޑިއުޓީ އޭގެތެރެއިން ފާސްކުރަމުންދާއިރު ބަލައި ދޫކުރުމަށްޓަކައި

 ؛ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަކަށް އެ، ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ މުދަލެއް

 

   )ބ(

 މީގެ ؛ެތުންނ ދެއްކެން ފައިސާ ވަގުތުން މުދަލަކަށް ގެންނަ ދާރާއަކުންއި ދައުލަތުގެ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ކުންފުނިތައް ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތެރޭގައި

 

   )ޅ(

ދާގައި ވަނަ މާއް 107ގަވާއިދުގެ  ޫލެއްގެ ދަށުން މިސކަސްޓަމްސް ކަނޑައަޅާ އު

 މުދާ. ެންނަގައިޒްޑް ޓްރޭޑަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިކޮނޮމިކް އޮޕަރޭޓަރ ނުވަތަ އޮތޮރ

 

   )ކ(

 ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިމާވެގެން ކާރިސާއެއް ޤުދުރަތީ

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ، ގޮތުން ފޯރުވައިދިނުމުގެ އެހީތެރިކަން ހާލަތްތަކުގައި ކުއްލި ބަޔަކަށް

 ަތަކަށްއެޙާލ ،އަޅާނީަކަނޑ މުއްދަތު ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ މުދަލުގެ ފަސްކުރެވޭ

 .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ރިޢާޔަތްކޮށް

 ފަސްކޮށް ދެއްކުން ޑިއުޓީ .131 )ހ(

 ޑިއުޓީ މުދަލަށް ދެވޭ

 މުއްދަތު ދައްކަންޖެހޭ
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 ެއްކުންދ ޑިއުޓީ ތެރެއިން މުދަލުގެ ގެންނަ ކުންފުނިތަކަށް ވިޔަފާރި ދައުލަތުގެ

 ފައިވާބަޔާންކޮށް މާއްދާގައި ވަނަ 130 ގަވާއިދުގެ މި ،މުދަލާއި ފަސްކޮށްދެވޭ

ކަސްޓަމްސް  ްމުދަލެއ އެ ،ޑިއުޓީ މުދަލުގެ ފަސްކުރެވޭ ދެއްކުން ޑިއުޓީ ގޮތުގެމަތިން

 ްސްއަށްކަސްޓަމ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ފަނަރަ( 15 ފެށިގެން އިން ދޫކުރާ ދުވަހުން

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ދައްކައި

 

   )ށ(

 މުދަލަކަށް ެންނަގ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ ފިޔަވައި ކުންފުނިތައް ރިވިޔަފާ ދައުލަތުގެ

 މުދަލުގެ ޭފަސްކުރެވ ދެއްކުން ޑިއުޓީ ސަބަބުން ނެތުމުގެ ފައިސާދެއްކެން ވަގުތުން

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

 .ކަންވާނެއެވެދައް ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 

   )ނ(

 ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 131 މި ގަވާއިދުގެ

ދެމުންގެންދާ ޑިއުޓީ  ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް އެ، ނުދައްކައިފިނަމަ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ

ިން ކަނޑައަޅާ ޓަމްސްއކަސް ގޮތުން ީޚިދުމަތް ވަގުތ ދެއްކުން ފަސްކޮށް މުދާ ދޫކުރުމުގެ

 .ލެވޭނެއެވެައިޫލެއްގެ ދަށުން މެދުކަނޑސއު

 

 މެދުކަނޑާލުން ޚިދުމަތް .132

  

 

 

 ބައި ހަތަރުވަނަ

 

 މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 

ާރި )ވިޔަފ 2014/18ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ކުރެވޭނީ އެކްސްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއިން

 އިކޮނޮމިކް އޮފް ިނިސްޓްރީމ ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުންަރަޖިސްޓ

 483 ާއިދުގެގަވ ރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން، މިަގައި ރަޖިސްޓުޑިވެލޮޕްމަންޓ

ކައި ށްޓަކުރުމަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދާ އެކްސްޕޯޓު

 ވެ.ރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެަމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓ

 

133 )ހ(

  

 މުދާ ރާއްޖެއިން

 އެކްސްޕޯޓްކުރުން

 ގައިގޮތު މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މުދާ ބޭރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރީގެ މި

ް މޯލްޑިވްސް އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށ މުދާ ،ހުންނަންވާނީ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 .ގައެވެނަމު ފަރާތުގެ ރީ ކޮށްފައިވާަރަޖިސްޓ ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި

 

   )ށ(

 ޑިކްލަރޭޝަން ޑްސްގު ،ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށް ކަސްޓަމްސްއަށް
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ޑިކްލަރޭޝަން  ގުޑްސް

 ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ މުދާ
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 ބޭނުމަށް ލައަމިއް ްގެފަސިންޖަރުނ ފަޅުވެރިންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން

 ؛ތަކެތި ގެންދެވޭ

 

1.   

 ؛ތަކެތި ފަދަ ސާމްޕަލް ،ޕާރސަލް ކުދިކުދި ފޮނުވޭ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 

2.   

 ؛މުދާ ގެންދާ ބޭނުންތަކަށް ޒާތީ ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ

 

3.   

 ؛ހަށިގަނޑު މީހުންގެ މަރުވެފައިވާ

 

4.   

 .ކޮންޓެއިނަރ ހުސް ،ގެންނަ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 

5.   

 ރަންވާނީކު ބޭނުން ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކުރުމުގައި މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ

 .ނަންބަރެވެ ރަޖިސްޓަރީ ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް
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 ނަންބަރު ރަޖިސްޓަރީ

 ކުރުން ބޭނުން

 ސްޓަރީރަޖި ރާތެއްގެފަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ،ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 އެފަރާތެއްގެ ،ްހުށަހެޅުމުނ ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އެ ކުރުމަށްޓަކައި ކެންސަލް

 .ކުރަންވާނެއެވެ ކެންސަލް ކަސްޓަމްސްއިން  ރަޖިސްޓަރީ

 

136

  

 ކެންސަލްކުރުން ރަޖިސްޓަރީ

 ކްލަރޭޝަންޑި ްސްގުޑ މުދަލެއްގެ އެ ،ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން

 ަމްސްއަށްކަސްޓ ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ގުޑްސް ،ނިންމުމަށްޓަކައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

137 )ހ(

  

 މުދަލުގެ  އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 ހުށަހެޅުން މަޢުލޫމާތު

 އިތިރީގަ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ( ގައި މި މާއްދާގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް އިވާބަޔާންކޮށްފަ

 

   )ށ(

 ؛ޓާމުން އަގު ބަޔާންކުރާ ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް ބީ.އޯ.އެފް

 

1.    

 ގްރޮސް ،ިތަފުސީލާއ މުދަލުގެ ހިމެނޭ ދާގީނާއެއްގައި )ކޮންމެު ލިސްޓ ޕެކިންގ

 ؛އެނގޭގޮތަށް( ވަކިން ނެޓްވެއިޓް އަދި ވެއިޓް

 

2.    

ން ޑިސްޕެޗް( ނުވަތަ ބުކި ފޮރ ސްޓްރަކްޝަންއިން ރަ)ޝިޕ ޑީ.އައި.އެސް

 ؛ުފޯމ

 

3.    

 ރެވޭއެކްސްޕޯޓްކު ދަށުން ހުއްދައެއްގެ ޚާއްޞަ އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ

 ތައް.ުފިކެޓުެޓހުއްދަ އަދި ސ އިދާރާއެއްގެ އެ މުދަލެއްނަމަ

 

4.    
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 ލިޔުންތަކުގެ ާބަޔާންކޮށްފައިވ ގައި )ށ( މާއްދާގެ މި ކުރާއިރު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އިތުރުން

 

   )ނ(

ް ފުޑ ބޭނުންވާނަމަ، މޯލްޑިވްސް ުފިކެޓުެޓއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ހެލްތު ސ

 ؛ުފިކެޓުެޓއެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ހެލްތު ސ

 

1.    

ިވާ ށްފައލުކޮަވާހގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މަސްވެރިކަމުގެ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމު

 .ުފިކެޓުެޓކެޗް ސސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއިން ދޫކުރާ 

 

2.    

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

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ އިންވޮއިސް ޕްރޮފޯމާ އިތުރުން

 

   )ރ(

 ގުޑްސް ަޅާކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައ ،ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް-ރީ މުދާ ރާއްޖެއިން

 ރޭޝަނާއެކުޑިކްލަ އެގުޑްސް އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން

 އިތުރުން ގެލިޔުންތަކު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 137 ގަވާއިދުގެ މި

 .ެވެހުށަހަޅަންވާނެއ ަށްކަސްޓަމްސްއ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

138 )ހ(

  

 މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓް-ރީ

 ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރޭޝަން

 ްސްޕޯޓްއެކ-ރީ ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ؛ހުއްދަ ކުރުމުގެ

 

1.    

 އުޅަނދަށްެ އ ،ބަންކަރުކުރާނަމަ ތެޔޮ އުޅަނދުފަހަރަށް ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ؛ުރިޕޯޓ ތެލުގެ ކުރާ ްކަރުބަނ

 

2.    

 ރެވޭއެކްސްޕޯޓްކު-ރީ ދަށުން ހުއްދައެއްގެ ޚާއްޞަ އިދާރާއެއްގެ ސަރުކާރުގެ

 .ުފިކެޓުެޓސހުއްދަ ނުވަތަ  އިދާރާއެއްގެ އެ މުދަލެއްނަމަ

 

3.    

 31/79ޤާނޫނު ނަންބަރު:ެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދަލަށް އ-ވިޔަފާރި އުސޫލުން ރީ

  ަރުގަވާއިދު ނަންބ  ،ސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( އާއިއެކް)ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

2012/R-34 ރުމުގެ އެކްސްޕޯޓްކު-ރީ ،ާއި)މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި، އިމްޕޯޓްކުރުމ

 .ެއެވގަވައިދު( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރޯޔަލްޓީ ދައްކަންވާނެ

 

   )ށ(

ބަކާހުރެ، އެ އެއްވެސް ސަބަ ،ުކޮށްނ ކަސްޓަމްސްއިން ކްލިއަރ މުދާ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް

 ،ޖެނަމަެހިއްފަރާތަކަށް ފޮނުވައިލަން ޖ މުދާ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވި ފަރާތް ނޫން އެހެން

-ާއި، އިމްޕޯޓްކުރުމާއި ރީ)މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމ R-34/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 

ު ު ޢަމަލމެދާމުދަލަކ އިދު( ގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން އެާއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ގަވ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 

   )ނ(
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 ކަށްމުދަލަ އެ ،އެކްސްޕޯޓްކުރާނަމަ މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް

ކަސްޓަމްސްއަށް  ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ

 ްކުރުމަށްޓަކައިއިމްޕޯޓ މުދާ އެ ،ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ގުޑްސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ

 .ވާނެއެވެބަޔާންކުރަން ނަންބަރު ޑިކްލަރޭޝަނުގެ ގުޑްސް ހުށަހެޅި ްޓަމްސްއަށްކަސ

 

.139 )ހ(

  

 ލާައިފޮނުވ އަނބުރާ

 ޑިކްލަރޭޝަން މުދަލުގެ

 ހުށަހެޅުން

 މުދަލެއް ިވާކޮށްފައ އިމްޕޯޓް ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ކުރުމަށްފަހު ބޭނުން ރާއްޖޭގައި

 ަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ގުޑްސްމުދަލަށް ކ އެ ،ލާނަމަައިފޮނުވ އަނބުރާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން

 

   )ށ(

 ފަރާތަށް ފޮނުވި މުދާ އެ ،ނުކޮށް ކްލިއަރ ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް

 ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ލާނަމަ، ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާައިފޮނުވ އަނބުރާ

 ގައިތިރީ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ގުޑްސް އަދި ަންވާނެއެވެ.ހުށަހަޅ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ނ(

 ؛މުދަލުގެ( ގެނައި ކުރަން )އިމްޕޯޓް ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

1.    

 ؛ޑެލިވަރީ އޯޑަރ

 

2.    

 .ލިޔުމެއް އެޖެންޓުގެ ކާގޯ

 

3.    

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

 ްބަޔާންކޮށ ސަބަބު ބޭނުންވާ އެކްސްޕޯޓްކުރަން މުދަލެއް އެ ،ބޭނުންވާނަމަ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ރ(

 ެއ ،ނީދެވޭ ހުއްދަ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް މުދާ ގެންނަގޮތަށް އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް

 ެއްކަންއެއްޗ ވަކި އެއީ ކޯޑަކުން ނުވަތަ ނަންބަރަކުން ޖަހާފައިވާ މުދަލެއްގައި

 ނަންބަރުު ްސީރިއަލ ،ތެރޭގައި މީގެ .މުދަލަކަށްވާނަމައެވެ ހުރި ދެނެގަނެވޭނެގޮތަށް

 ދަށުން ވޮރެންޓީގެ ،ތަކެތި ނުހުންނަ އެނގެން ކޯޑެއް ވަކި ނުވަތަ

 .ނުހިމެނެއެވެ ގެންދިއުމެއް ރަށްބޭ ރާއްޖެއިން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި

 

.140 )ހ(

  

 ގެންނަގޮތަށް  އަނބުރާ

 މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 ހުށަހެޅުން ޑިކްލަރޭޝަން

އިން ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސް އެކްސްޕޯޓް މުދާ ގެންނަގޮތަށް އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް

 ގުޑްސް ިއަދ. ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން ކަނޑައަޅާ ގުޑްސް

  ްކަސްޓަމްސްއަށ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 އަގު މުދަލުގެ އިންވޮއިސްގައި )މި އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ

 (.ޓާމުންނެވެ ބީ.އޯ.އެފް ބަޔާންކުރަންވާނީ

1.    



99 

 

 

 ގްރޮސް ،ިތަފުސީލާއ މުދަލުގެ މެނޭހި ދާގީނާއެއްގައި )ކޮންމެު ލިސްޓ ޕެކިންގ

 ؛އެނގޭގޮތަށް( ވަކިން ނެޓްވެއިޓް އަދި ވެއިޓް

 

2.    

 އަނބުރާ ކުރަންމަރާމާތު ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ތަކެތި ގެންގުޅޭ ބޭނުންތަކުގައި އަމިއްލަ

 ،ަރޭޝަނާއެކުޑިކްލ ގުޑްސް އެތަކެތީގެ ،ފޮނުވާލާނަމަ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ގެންނަގޮތަށް

 .ލާޒިމެއްނޫނެވެ ހުށަހެޅުން ލިސްޓު ޕެކިންގ އަދި އިންވޮއިސް ީގެއެތަކެތ

 

   )ނ(

ރާ ސަރުކާ ެހިނުވަތަ ދިވ ،ސަރަޙައްދީ ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން

ން ާއްޖެއިރ ،ންބޭރުޤައުމެއްގެ ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށު

ޭނުންވާނަމަ، ބހޯދުމަށް  ޢިނާޔަތް ޚާއްޞަ ޤައުމުތަކުން ބޭރު ްއެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދަލަށ

ިހެން ި އެހެންހުރގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކާ ގުޅުނުާހަދާއެއް ނުވަތަ އެގްރީމެންޓޢއެ މު

 ހުށަހަޅައި އެންޑޯޒް ކުރަންވާނެއެވެ. އަށްް ކަސްޓަމްސްއލިޔުންތަ

 

.141 )ހ(

  

 މުދަލަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 ބޭނުންވާް ހޯދުމަށ ޢިނާޔަތް

 ލިޔުންތައް

 ނުވަތަ އެކުޑިކްލަރޭޝަނާ ގުޑްސް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ( ގައި މާއްދާގެ މި

 ުންތައްޔލި ދައެފަ ހުށަހެޅިނަމަވެސް ކަސްޓަމްސްއަށް ނިމޭފަހުން ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ

 ކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އެންޑޯޒް ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ށ(

ާއިދުގެ ގަވ ތަކަށް މިުެޓފިކުކޮށް އަދި އެންޑޯޒް ކުރާ ސެޓމާއްދާގެ ދަށުން ދޫ މި

 ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 36ޖަދުވަލު 

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

ސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ކަސްޓަމް ހަށިގަނޑު މައްޔިތާގެ

 އެދޭ ްދިއުމަށްރާއްޖެއިން ގެނ ޔިތާގެ ހަށިގަނޑުމައް ާންމުކޮށްފައިވާއގައި ުވެބްސައިޓ

 ޤައުމުގެ ވޭބޭރުކުރެ ހަށިގަނޑެއް އެ އަދި ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯމު

 އެ ލިޔުންތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ރަސްމީ ކަމާބެހޭ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފޯމާއެކު

 

.142 )ހ(

  

 ހަށިގަނޑު ގެމައްޔިތާ

 ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ގެންދިއުން

 ؛ުެޓފިކުސެޓ ޑެތް

 

1.    

 ؛ުރިޕޯޓ ޕޮލިސް

 

2.    

 ކޮޕީ. ޕާސްޕޯޓުގެ

 

3.    

މާއްދާގެ )ހ( ގައި  ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، މިމައްޔިތެއްގެ 

ަނޑަށް "ކޯޕްސް ހަށިގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ

   )ށ(



100 

 

 ރިލީޒް ޕާރމިޓް" ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 

މިގޮތުން  އެވެ.ގެންދިއުމަށް ސިލް ޖަހަންވާނެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިންހަށިގަނޑު  މައްޔިތާގެ

 ޖަހާ ސީލަށް ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ.

 

   )ނ(

 ތެރެއިން ަކެތީގެތ ައްދާއުފ ނުވަތަ އުފެދޭ ރާއްޖޭގައި ،އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ާކަށްދައްކ ޑިއުޓީ އެކްސްޕޯޓް އެއްޗަކުން އެއްވެސް އެހެން ފިޔަވައި މާވަހަރު

 .ނުޖެހޭނެއެވެ

 

.143 )ހ(

  

 ޑިއުޓީ އެކްސްޕޯޓް

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

 

   )ށ(

 .ނެގޭނެއެވެނު ޑިއުޓީއެއް އެކްސްޕޯޓް ތަކެތިން ޕޯޓްކުރާއެކްސް-ރީ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 

   )ނ(

 މްސްއިންކަސްޓަ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީގެ

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

 .ކަންވާނެއެވެދައް ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ ޖެހޭދައްކަން ގޮތުގައި ޑިއުޓީގެ އެކްސްޕޯޓް

 

.144 )ހ(

  

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ

 ޑިއުޓީ ޓްއެކްސްޕޯ މުދަލުގެ މުއްދަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 މިގޮތުގެ ެ.ކުރެވޭނެއެވ ބާޠިލު ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ އެ ،ނުދައްކައިފިނަމަ

 މުދާ ހިމެނޭ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ގުޑްސް ލުގެމުދަ ކުރެވޭ ބާޠިލު މަތިން

 ްފުރިހަމަކޮށ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް އަލުން ދޫކުރެވޭނީ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 އޮންނަންވާނީ އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 ކަރަންސީ ފައިސާގެ ިންވޮއިސްގައިއ ކޮމާޝަލް އަދި އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ.

 އިޢުޮށް ޝާއޮންނަންވާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ޢާންމުކ ބަޔާންކޮށްފައި

 ފައިސާއަކުންނެވެ. ބޭރު ކޮށްފައިވާ

 

.145 )ހ(

  

ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި 

 މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެ

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ ތިރީގައި ގައިއިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު

 

   )ށ(

 ެރިފްގައިޓ ކަސްޓަމްސްގެ މަޢުލޫމާތު މުދަލުގެ ހުރިހާ ހިމެނޭ އިންވޮއިސްގައި

 ހަމަފުރި ހެދޭގޮތަށް ހިސާބު ޔުނިޓުން ސްޓެޓިސްޓިކަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛އޮތުން ކުރެވިފައި

 

1.    

 ؛އެޑްރެސް އަދި ނަމާއި ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ފޮނުވި މުދާ

 

2.    
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 ؛އެޑްރެސް އަދި ނަން ފުރިހަމަ ފަރާތުގެ ލިބެންވާ މުދާ

 

3.    

 ؛ތާރީޚު އަދި ނަންބަރުު އިންވޮއިސްގެ

 

4.    

 ؛ޕޭމަންޓް އޮފް ޓާރމްސް

 

5.    

 ؛(ޓާމް އިންކޯ) ޑެލިވަރީ އޮފް ޓާރމްސް

 

6.    

 .ޖުމްލަ ަފުހާގެސ ނަންބަރާއި ސަފުހާގެ

 

7.    

 ކޮށްފައިވާބަޔާން އިންވޮއިސްގައި ކޮމާޝަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އެނގެން މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި އައިޓަމެއްގައި ކޮންމެ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ؛ނަން މުދަލުގެ

 

1.    

 ؛ނަންބަރުު އައިޓަމް

 

2.    

 ؛ިޓީކުވަންޓ

 

3.    

 ؛ޔުނިޓް

 

4.    

 ؛(މުދަލުގެ ހުންނަ ބްރޭންޑް) ބްރޭންޑް

 

5.    

 ؛(މުދަލުގެ ހުންނަ ނަންބަރުު މޮޑެލް) މޮޑެލް

 

6.    

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

 

7.    

 ؛ސައިޒު މުދަލުގެ

 

8.    

 ؛ގޕެކިން އައިޓަމްގެ ނުވަތަ އިވާގޮތްބަންދުކޮށްފަ އައިޓަމްތައް

 

9.    

 ؛ޤައުމު އުފެއްދި

 

10.    

 ؛ކޮންޑިޝަން މުދަލުގެ

 

11.    
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 ؛ުމުއްދަތ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުދާ އެ ،މުދަލެއްނަމަ ބޭނުންކޮށްފައިވާ

 

12.    

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

 އިލިސްޓުގަ ޕެކިންގ މި އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ. އޮންނަންވާނީ ޓުލިސް ްގޕެކިނ

 .ވާނެއެވެންއޮންނަ ފުރިހަމަވެފައި މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

   )ރ(

 ؛ތަފުސީލު މުދަލުގެ

 

1.    

 ؛ބާވަތް ދާގީނާގެ

 

2.    

 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ

 

3.    

 ؛ނަންބަރު ދާގީނާގެ

 

4.    

 ؛ތަފުސީލު މުދާހުރިގޮތުގެ ާގީނާއެއްގައިދ ކޮންމެ

 

5.    

 ؛އަދަދު ދާގީނާގެ ޖުމްލަ ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި

 

6.    

 .މީޓަރު ކިއުބިކް އަދި ބަރުދަން މުދަލުގެ ހިމެނޭ ޝިޕްމަންޓުގައި

 

7.    

 ، މިިތަކުގައލަތްާހއޮފް އޮރިޖިން" ބޭނުންވާ  ުެޓފިކުރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ "ސެޓ

މުން ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ދެއްކު 6ގެ  36ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 ެވެ.ދޫކޮށްދޭންވާނެއ ުެޓފިކުޫލެއްގެ ދަށުން އެ ސެޓސކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އު

 

146.

  

އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ 

 އޮފް އޮރިޖިން ުފިކެޓުސެޓ

 ތަނެއް ސްއެއްވެ ލިޔުމެއްގެ ކޮށްފައިވާބަޔާން މާއްދާގައި ވަނަ 137 ގަވާއިދުގެ މި

 ސްޓޭމްޕް ާތުންފަރ ދޫކުރި އެލިޔުމެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ ބަދަލު ނުވަތަ ކަނޑައި ،ފަވައި

 .އޮންނަންވާނެއެވެ ކުރެވިފައި

 

.147 )ހ(

  

 އިޞްލާޙު ލިޔުންތަކަށް

 ގެނައުން

 ޓަމްސްއަށްކަސް ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 137 ގަވާއިދުގެ މި

ފަރާތުގެ  ކުރިދޫ އެލިޔުން ގެނެވޭނީ އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ

 އަސްލަށާއި ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި މީގެ .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމެއް

 .މެނޭނެއެވެނުހި އިޞްލާޙުތަކެއް ކުދިކުދި ގެނެވޭ ނާންނަގޮތަށް ބަދަލު މަޢުލޫމާތަށް

  

   )ށ(

 ލިޔުން މުދަލަކާބެހޭ އެ ނުވަތަ ނެގުމުގައި ޑިއުޓީ މުދަލުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 މޯލްޑިވްސް ކަނޑައަޅާނީ ރޭޓުތައް ބަދަލުކުރާނެ ދިވެހިފައިސާއަށް ބޭރުފައިސާ ނިންމުމުގައި

 ލަފަޔާއެކު ޓްރެޜަރީގެ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ އޮތޯރިޓީއާއި މަނިޓަރީ

 މަހުގައި އޮތް ކުރިއަށް، ކުރިން ފެށުމުގެ މަހެއް ކޮންމެ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ

148.

  

 ލިޔުން މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓް

  ނިންމުން
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 ވެބްސައިޓްގައި ކަސްޓަމްސްގެ ރޭޓުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންކުރުމަށް

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 

 

 

 ބައި ފަސްވަނަ

 

 ކަނޑައެޅުން އަގު ުގެމުދަލ
 

 ސްގެކަސްޓަމް ،ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ިޒޭޝަންއޯގަނައ ޓްރޭޑް ވާރލްޑް،ކަނޑައަޅާނީ އަގު މުދަލުގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި

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

 ެހޭކަމާބ ގެ "1994 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް އޮން އެގްރީމެންޓް ަލްޖެނެރ ދަ

 .ވާގޮތުގެމަތިންނެވެ މާއްދާތަކުގައި

 

.149 )ހ(

  

 ކަނޑައަޅާގޮތް އަގު

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

 ޮންއ ެންޓްއެގްރީމ ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

 ނިންމާ ްދަށުނ މިއެގްރީމެންޓުގެ މަޢުލޫމާތާއި ގެ "1994 ޓްރޭޑް އެންޑް ޓެރިފްސް

 ބެލެން ްއޮފީސްތަކުނ ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ނިންމުންތައް

 .ހުންނާނެއެވެ

 

   )ށ(

 މުދަލެއްގެ ްނމަތި ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 ްގެމުދަލެއ އެ ،ބަލާނީ އުސޫލުކަމަށް އަސާސީ ކަނޑައެޅުމުގައި އަގު ކަސްޓަމްސްގެ

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

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

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

 ަގުއ ބިނާކޮށްގެން އުސޫލަކަށް ފަހަރަކު ،ތެރެއިން އުސޫލުގެ 5 ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ބަށްތަރުތީ އިވާބަޔާންކޮށްފަ ތިރީގައި އެއުސޫލުތައް ،ބެލުމުގައި މިގޮތަށް .ކަނޑައެޅުމަށެވެ

 .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ
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 ގޮތް އަގުކުރާނެ މުދާ

 ؛އުސޫލު ބެލުމުގެ އަގަށް މުޢާމަލާތުގެ ގުޑްސްގެ އައިޑެންޓިކަލް

 

   )ހ(

 ؛އުސޫލު ބެލުމުގެ އަގަށް މުޢާމަލާތުގެ ގުޑްސްގެ ސިމިލަރ

 

   )ށ(

 ؛އުސޫލު ކަނޑައެޅުމުގެ އަގު ބިނާކޮށް ވެލިއުއަށް ޑިޑަކްޓިވް

 

   )ނ(

   )ރ( ؛އުސޫލު ކަނޑައެޅުމުގެ އަގު ބިނާކޮށް ވެލިއުއަށް ްޕިއުޓެޑްކޮމ
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 .އުސޫލު ކަނޑައެޅުމުގެ އަގު ދަށުން މިންގަނޑުތަކުގެ ފޯލްބެކް

 

   )ބ(

 ްޝަންޓްރާންސެކ ނުވަތަ އަގު މުޢާމަލާތުގެ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 އްޖެއަށްރާ ،ވަނިކޮށް ެއްމުދަލ ޤައުމުގައި ގެންނަ މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ވެލިއުއަކީ

 އެ ފަރާތުން ާއިމްޕޯޓްކުރ މުދާ ރާއްޖެއަށް ގަތުމުގައި މުދަލެއް އެ ގެނައުމަށްޓަކައި

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

 އެ ތެރެއަށްެ އަގުގ އެ ،ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ދަށުން އާޓިކަލްގެ ވަނަ 1 އެއްބަސްވުމުގެ

 ާޓިކަލްގައިއ އެ ،ޚަރަދުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި ވަނަ 8 އެއްބަސްވުމުގެ

 .އަގެވެ ނުކުންނަ އިތުރުކުރުމުން ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

.151 )ހ(

  

 ނުވަތަ އަގު މުޢާމަލާތުގެ

 އެއީ ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން

 ގޮތުގައި އަގުގެ ކަސްޓަމްސް

 ްކަނޑައެޅުނ

 ެކްޝަންޓްރާންސ ނުވަތަ އަގު މުޢާމަލާތުގެ މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 ،ފަރާތުން ޓްކުރާއެކްސްޕޯ މުދާ ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި މުދަލެއް އެ ރާއްޖެއިން ،ވެލިއުއަކީ

 .އަގެވެ ހަމަޖެހިފައިވާ ވިއްކަން ނުވަތަ ވިއްކާފައިވާ މުދާ އެ

 

   )ށ(

 މުދަލުގެ ޯޓްކުރާއިމްޕ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގެމަތިން ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޭޝަންވެލުއ އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން ނުވަތަ އަގު މުޢާމަލާތުގެ

 ކޮށްފައިވާބަޔާން ތިރީގައި ކަނޑައެޅޭނީ ދަށުން އާޓިކަލްގެ ވަނަ 1 އެއްބަސްވުމުގެ

   ެ.ހާލަތްތަކުގައެވ

 

   )ނ(

 ުދަލުގެމ، ކުރުމުގައި ބޭނުން ނުވަތަ ވިއްކުމުގައި ެސްގެނ ރާއްޖެއަށް މުދާ

 އެ އްޝަރުޠެ ނުވަތަ ރެސްޓްރިކްޝަނެއް އެއްވެސް އަންނާނެ ބަދަލު އަގަށް

 ރާއްޖޭގެ މުދާ ،ތެރޭގައި މީގެ ؛ނެތުން ކަނޑައަޅާފައި ފަރާތުން ވިއްކި މުދާ

 ަދަލެއްބ އަގަށް މުދަލުގެ ފަދަ ޝަރުޠުކުރުން ވިއްކަން ސަރަޙައްދަކަށް ވަކި

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ޝަރުޠުތައް ކުރެވޭ ގޮތަށް ނާންނަ

 

1.    

 ސެކްޝަނާޓްރާން އެ ވިއްކާފައިވަނީ މުދާ އެ ،ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ

 ވެލިއު ްޓްރާންސެކްޝަނ މުދަލުގެ އެ ނުވަތަ ޝަރުޠުތަކާއެކު އެހެން ނުގުޅޭ

 ؛ންަމުގައިނުވުކ ޝަރުޠަކާއެކު ނޭނގޭފަދަ ބަޔާންކުރަން ކަނޑައެޅިގެން

 

2.    

 ްމުދަލުނ އެ ނުވަތަ ،ވިއްކާލުމަށްފަހު މުދާ އެ ފަރާތުން ގަތް މުދާ

 މުދާ ައެއްބ އާމްދަނީން ލިބޭ މުދަލުން އެ ،ކުރުމަށްފަހު ބޭނުމެއް އެނޫންވެސް

 ؛ނެތުން ޝަރުޠެއް ލިބިދެވޭ ފަރާތަށް ވިއްކި

 

3.    

 ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ިޔޫޑަބްލ ފަރާތަކީ ގަތް މުދާ ފަރާތާއި ވިއްކި މުދާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެރެގްރާފުގައި ވަނަ 4 އާޓިކަލްގެ ވަނަ 15 އެއްބަސްވުމުގެ

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

4.    
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 ޕެރެގްރާފްގައި ވަނަ 2 އާޓިކަލްގެ ވަނަ 1 އެއްބަސްވުމުގެ އެ ،ކަމުގައިވާނަމަ

 ގަބޫލުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ،އަގަކީ އެ ބަލާއިރު އުސޫލުންާ ބަޔާންކޮށްފައިވ

 .އަގަކަށްވުން

 

 ާރީގެވިޔަފ ހިނގާފައިވާ ދެމެދު ފަރާތާ ގަތް މުދާ ފަރާތާއި ވިއްކި މުދާ

 ވިޔަފާރީގެ ިވާކުރެވިފައ އެއްގޮތަށް އުސޫލާ ޢާންމު ގަނެވިއްކުމުގެ މުޢާމަލާތަކީ

 .މުޢާމަލާތަކަށްވުން

 

5.    

 ،ބެލެވޭނީ ަމުގައިމުޢާމަލާތެއްކ ވިޔަފާރީގެ ކުރެވޭ އެއްގޮތަށް އުސޫލާ ޢާންމު ނެވިއްކުމުގެގަ

 އަދި ގައިހިނ މުޢާމަލާތެއް ފައިސާގެ ދެމެދު ފަރާތާ ގަންނަ މުދާ ފަރާތާއި ވިއްކާ މުދާ

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

 .މުޢާމަލާތްތަކެވެ ވިޔަފާރީގެ

152.

  

 ޢާންމު ގަނެވިއްކުމުގެ

 މުޢާމަލާތް ވިޔަފާރީގެ

 ވެލިއުގެ ްޝަންޓްރާންސެކ ނުވަތަ އަގު މުޢާމަލާތުގެ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 އެ ،ައިހާލަތްތަކުގ ނެތް ކަނޑައެޅެން އަގު މުދަލެއްގެ ،ބިނާކޮށްގެން މައްޗަށް

 އިތިރީގަ، ޢަމަލުކުރާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ޑައެޅުމުގައިކަނ އަގު މުދަލެއްގެ

 އެ ެންބިނާކޮށްގ އުސޫލަކަށް ފަހަރަކު ،ތެރެއިން އުސޫލުގެ 5 ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ގޮތަކަށް އެހެން ގަވާއިދުގައި މި، ބެލުމުގައި މިގޮތަށް .ކަނޑައެޅުމަށެވެ އަގު މުދަލުގެ

 ްފައިވާބަޔާންކޮށ މާއްދާގައި މި އުސޫލުތައް އެ ،ހިނދަކު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ

 .އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ ތަރުތީބަށް

 

.153 )ހ(

  

 މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ

 ވެލިއުގެ ޓްރާންސެކްޝަން

 ބިނާކޮށް މައްޗަށް

 ނެތް އަގުކަނޑައެޅެން

 ޢަމަލުކުރާނެ ހާލަތްތަކުގައި

 އުސޫލު

 ،ނީާބަލ ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅުމުގައި އަގު މުދަލެއްގެ އެ ކަސްޓަމްސްއިން

 މުދަލާ ހޭކަނޑައަޅަންޖެ އަގު، ތެރެއިން މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 އުފެއްދި ުދާމ ބެލެވޭ ކަމަށް ގުޑްސް އައިޑެންޓިކަލް މުދަލުގެ އެ ،އަޅާކިޔާއިރު

 ުދާމ ރާއްޖެއަށް އެދުވަސްވަރު ޤައުމުން ގެންނަ މުދާ ނުވަތަ ޤައުމުން

 ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ބްލިޔޫޑަ ބަލައިގެން އަގަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ

 .ިންނެވެމަތ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި ވަނަ 2 އެއްބަސްވުމުގެ

 

1.    

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

 އެ ންކަސްޓަމްސްއި ދެން ،ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަނޑައަޅަން އަގު މުދަލެއްގެ

  މުދަލުގެ ާއިމްޕޯޓްކުރ ރާއްޖެއަށް ،ބަލާނީ ކަނޑައެޅުމުގައި ުއަގ މުދަލެއްގެ

 ސިމިލަރ ެމުދަލުގ އެ ،އަޅާކިޔާއިރު މުދަލާ ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އަގު، ތެރެއިން

 ައުމުންޤ މުދާގެންނަ ނުވަތަ ޤައުމުން އުފެއްދި މުދާ ބެލެވޭ ކަމަށް ގުޑްސް

 ެންބަލައިގ ްއަގަށ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އެދުވަސްވަރު

 އާޓިކަލްގައި ވަނަ 3 އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

2.    

    .3 ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުުގައި ވަނަ 2 ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި
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 އެ ކަސްޓަމްސްއިން ދެން ،ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަނޑައަޅަން އަގު މުދަލެއްގެ

 ެ.ބޭނުންކޮށްގެންނެވ މެތަޑް ވެލިއު ޑިޑެކްޓިވް ކަނޑައަޅާނީ އަގު މުދަލެއްގެ

 އެ ނުވަތަ ގުޑްސް އައިޑެންޓިކަލް މުދަލުގެ އެ ނުވަތަ މުދަލެއް އެ އެއީ

 ވިއްކަމުންދާ ރާއްޖޭގައި ،އިމްޕޯޓްކޮށް ރާއްޖެއަށް ،ގުޑްސް ސިމިލަރ މުދަލުގެ

 ވަނަ 5 އެއްބަސްވުމުގެ ންވެލުއޭޝަ އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ ބަލައިގެން އަގަށް

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި

 

 

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

 އެ ންކަސްޓަމްސްއި ދެން ،ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަނޑައަޅަން އަގު މުދަލެއްގެ

 .ޮށްގެންނެވެބޭނުންކ މެތަޑް ވެލިއު ުޓެޑްކޮމްޕިއ ކަނޑައަޅާނީ އަގު މުދަލެއްގެ

 އެ ިއަދ އަގާ ސާމާނުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމުގައި މުދާ އެ އެއީ

 ،ްކާއިރުވިއ މުދާ ،އަގާއި މަސައްކަތުގެ ކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމަށް މުދަލެއް

ި، އމިންވަރާ އެއްކުރާ ފައިދާއަށް ޚަރަދާއި ގޮތުން އުސޫލެއްގެ ޢާންމު

 އާޓިކަލްގައި ވަނަ 8 އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި އެ ،ޚަރަދުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ެލުއޭޝަންވ އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ ބިނާކޮށް މައްޗަށް އަގުގެ ނުކުންނަ އެއްކުރުމުން

 .ިންނެވެމަތ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި ވަނަ 6 އެއްބަސްވުމުގެ

 

4.    

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

 އެ ންކަސްޓަމްސްއި ދެން ،ދަތިވެއްޖެނަމަ ކަނޑައަޅަން އަގު މުދަލެއްގެ

 އެއީ .ެބޭނުންކޮށްގެންނެވ މެތަޑް ފޯލްބެކް ކަނޑައަޅާނީ އަގު މުދަލެއްގެ

، ބިނާކޮށްގެން މައްޗަށް ުލޫމާތުގެމަޢ ލިބެންހުރި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ންމުޢާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 ވަނަ 7 އެއްބަސްވުމުގެ އެ، ގޮތުގެމަތިން ޚިލާފުނުވާނެ އުސޫލުތަކާ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޓިކަލްގައި

 

5.    

 ްޓަމްސްއިންކަސ ބިނާކޮށްގެން އުސޫލުތަކަށް ާބަޔާންކޮށްފައިވ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

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

 މުދާ ަށްރާއްޖެއ ،އިސްފަސްކޮށްދިނުމަށް އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުުގައި

 އިމްޕޯޓްކުރި ާމުދ ށްރާއްޖެއަ .އެދެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރި

 ްއިސްފަސ އުސޫލު ދެ އެ ކަސްޓަމްސްއިން ،އެދެފިނަމަ އެފަދައިން ފަރާތުން

 .ކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ރާއްޖެއަށް ،ވެލިއުކަމަށް ޓްރާންސެކްޝަން ނުވަތަ އަގުކަމަށް މުޢާމަލާތުގެ މުދަލެއްގެ

 ފަރާތުން ޓްކުރާއެކްސްޕޯ މުދާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ

 އެއް ދުވަސްވަރާ އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ،އަގަކީ ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް

.154 )ހ(

  

 ވެލިއުގެ ޓްރާންސެކްޝަން

 ޞައްޙަކަމާމެދު

 ސުވާލުއުފެދޭ ކަސްޓަމްސްއަށް
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 އެއާ ނުވަތަ އެބާވަތުގެ، ޤައުމުން އިމްޕޯޓްކުރި ރާއްޖެއަށް މުދާ އެ، ދުވަސްވަރެއްގައި

 އަގަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުރުމުގައި އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް މުދާ އެއްފެންވަރެއްގެ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ އެ ނުވަތަ ،އަގެއްކަމަށްވާނަމަ ަށްދ މާބޮޑަށް

 ކަސްޓަމްސްއަށް ،ފާހަގަކުރެވޭނަމަ ހުރިކަމަށް ތަފާތުތަކެއް ލިޔުންތަކުގައި

 ގޮތުގައި އަގުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ

  .އެވެލިބިގެންވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ކަނޑަނޭޅުމުގެ

 

 ޢަމަލުކުރާނެ ހާލަތްތަކުގައި

 ގޮތް

 

 ަޅާފައިވާހުށަހ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ެއްޙާލަތ ވޭނުކުރެ ޤަބޫލު ކަސްޓަމްސްއަށް ވެލިއު ޓްރާންސެކްޝަން މުދަލުގެ

 ަކުގައިލިޔުންތ ހުށަހެޅި ނުވަތަ ސަބަބު ދަށްވި އަގު މުދަލުގެ ،ދިމާވެއްޖެނަމަ

 ްޕޯޓްކުރިއިމ މުދާ އެ ރާއްޖެއަށް ،ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ސަބަބު ހުރި ތަފާތުތަކެއް

 .ގަންވާނެއެވެއަން ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދާ އެ ނުވަތަ ފަރާތަށް

 

   )ށ(

 ސަބަބު ްޖެހުނުދިމާވާނ އެކަމެއް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 ފަރާތަށް ްކުރިއެކްސްޕޯޓ މުދާ ނުވަތަ ފަރާތަށް އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް

 ދާމު ރާއްޖެއަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަހެއް) 05 އަންގާތާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ،ސަބަބަކީ ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ނުވަތަ ނުދީފިނަމަ ާބައިޖ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރި

 ސަބަބު ެވުނުގަބޫލުނުކުރ އެ ،ކަމަށްވާނަމަ ސަބަބެއް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ރަނގަޅު ،އަގަކީ މުޢާމަލާތުގެ ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުން އެ ،އެންގުމަށްފަހު ފަރާތަށް އެ

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

 ންސެކްޝަންޓްރާ ،ގޮތުގެމަތިން ނިންމުމުގައިވާ ނަންބަރުު 6.1 ނިންމާފައިވާ ދަށުން

 ސްޓަމްސްއަށްކަ އިޚުތިޔާރު ކަނޑަނޭޅުމުގެ ގޮތުގައި އަގުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ވެލިއުއަކީ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

   )ނ(

ުރުމަށް ރިހަމަކް ފުަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައމުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށްޓ

ވެ ދަތި ާލަތްތަކުގައާއި، އަދި އަގެއް ކަނޑައެޅުމަށްހއިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާ 

 ުދަލުގެމް އެ ާލަތްތަކުގައި ކަސްޓަމްސްއިނހއެކަންކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާ 

ޓްކުރި ްސްޕޯފަރާތުން ނުވަތަ އެކވަގުތީ އަގެއް ކަނޑައެޅުމުން، މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި 

 ިމްޕޯޓްއލުގެ އަގުން ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން ނުވަތަ އެ މުދަ ފަރާތުން އެ

 ިޕޮޒިޓްޑިޓީ ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދުގެ ސެކިއުރ

ާރު ްތިޔބެހެއްޓުމުން، "ޕްރޮވިޝަނަލް ރިލީސް"ގެ ގޮތުގައި މުދާ ދޫކުރުމުގެ އިޚ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

.155 )ހ(

  

 އިތުރު ކަނޑައެޅުމަށް އަގު

 ބޭނުންވާ ވަގުތު

 ދޫކުރުން މުދާ ހާލަތްތަކުގައި

 

 އަގު މުދަލެއްގެ ދޫކުރެވޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ގަވާއިދުގެ މި އަގު ގެމުދަލު އެ ،ހުށަހެޅުމުން މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ކަނޑައެޅުމަށް

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

 އިތުރަށް މުދަލަށް އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ

   )ށ(



108 

 

 ބޮޑުވުމާ އަގު ކަނޑައެޅޭ މިގޮތުން އަދި ެ.ރިފަންޑުކޮށްދެވޭނެއެވ ޑިއުޓީ ނެގިފައިވާ

 ފައިސާއެއް އެ ،ޖެހިއްޖެނަމަ ދައްކަން ޑިއުޓީ އިތުރަށް މުދަލަކަށް އެ ގުޅިގެން

 ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ދެއްކުމަށް

 ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރި ނުވަތަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ އެ ތެރޭގައި

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ާބިތުކުރެވޭސ ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 ،އަގެއްނަމަ ށްދަ އަގަށްވުރެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ދެއްކުމަށް ޑިއުޓީ މުދަލަށް އެ ،އަގަކީ

 މި ުްޑރިފަނ ފައިސާގެ ދައްކާފައިވާ އިތުރަށް  ގޮތުގައި ޑިއުޓީގެ މުދަލަށް އެ

 މުދާ އެ ތިންގޮތުގެމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި  ދެވަނަ ބައިގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ްކަސްޓަމްސްއިނ ފަރާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރި ނުވަތަ ފަރާތަށް އިމްޕޯޓްކުރި

 

   )ނ(

 އަގާބެހޭ މަލާތުގެމުޢާ މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 އަދި .ެއެވެގެންދަންވާނ ބަލަހައްޓަމުން ކަސްޓަމްސްއިން ޑޭޓާބޭސްއެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު

 އެ ތަކަށްގޮ ގެއްލިގެންނުދާ މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރިކުރާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް

  .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތަށް ފެންނަ ޢާންމުކޮށް ،މަޢުލޫމާތު

 

156.

  

 ޑޭޓާބޭސް ެލުއޭޝަންވ

 ންބަރުުނަ 1.1 ނިންމާފައިވާ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 ްތަކެއްގައިނިންމުނ ހުރިހާ ،ހަމައަށް ނިންމުމާ ނަންބަރުު 7.1 ފެށިގެން ނިންމުމުން

 ގަވާއިދަށްމި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ އެއަށް ،ބަލައިގަނެ ލުކުރުމުގައިޢަމަ

 

.157 )ހ(

  

 ނިންމުންތައް އޯގެ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 ޤަބޫލުކުރުން

 

 ންބަރުުނަ 4.1 ނިންމާފައިވާ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 ގައިއެޅުމުކަނޑަ އަގު ތަކެތީގެ ސޮފްޓްވެއަރފަދަ ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް ،ނިންމުމުގައި

 ރާއްޖޭގައިދިވެހި ތެރެއިން އުސޫލުގެ ދެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލުކުރެވިދާނެކަމަށް

 އަގު ަކެތީގެތ ހިމަނައިގެން އަގު ސޮފްޓްވެއަރގެ ނުވަތަ އެޕްރޮގްރާމް ،ޢަމަލުކުރާނީ

 .އުސޫލަށެވެ ކަނޑައެޅުމުގެ

 

   )ށ(

 ް ނުވަތަކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އަގާމެދު މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތުނ

 ިތުރަށްއަލަ މައްސ އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައްސަލައެއްވާނަމަ، އެ

ށިގެން ން ފެމުދަލެއް ކަސްޓަމްސްއިން ކްލިއަރ ކުރި ދުވަހު ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެ

 ކޮށްފައިވާބަޔާން ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި މި )ތިރީސް( ދުވަހުގެ 30

  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ވެލުއޭޝަން ކަސްޓަމްސް

 

.158 )ހ(

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 

 ،ަތައްމައްސަލ ހުށަހެޅޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

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

 .ންވާނެއެވެއަންގަ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް

   )ށ(
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 ްއިތުރަށ ،ތަރުޖަމާކުރުމުގައާއި މާއްދާތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި

 ދަތިތައް ދިމާވާ ައިޢަމަލުކުރުމުގ ގަވާއިދަށް މި ،އޮޅުންފިލުވުމުގައާއި ،ތަފުސީލުކުރުމުގައާއި

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

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

 .ތަށެވެގޮ އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިނގިރޭސިބަހުން ބައިތައް ހިމެނޭ ކޮމްޕެންޑިއަމްގައި

 ަމްސްގެސްޓކަ ވެބްސައިޓުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ބައިތައް ހިމެނޭ މިކޮމްޕެންޑިއަމްގައި

 .ބެލެންހުންނާނެއެވެ އޮފީސްތަކުން

 

159.

  

 ވެލުއޭޝަން އޯ.ޓީ.ޑަބްލިޔޫ

 އަސްލަކަށް އެއްބަސްވުން

 ބެލުން

 

 

 ބައި ހަވަނަ

 

 ގިންތިކުރުން މުދާ

 

 ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އެއްބަސްވުންތަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައިވެރިވާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ޖަމްޢިއްޔާގެ ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ ،ގިންތިކުރާނީ މުދާ ޓަކައިބޭނުންތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ތްވާއެއްގޮ އާ "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް"

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ގޮތުގެމަތިން

 

160.

  

 ގިންތިކުރާނެގޮތް މުދާ

 ޤާނޫނު ނީކަނޑައަޅާ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ނުވަތަ ޑިއުޓީ އެކްސްޕޯޓް ގިންތިކުރުމުގައި މުދާ

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

 .މަތިންނެވެ

 

161.

  

 ކުރުމުގައި ގިންތި މުދާ

 ކަނޑައެޅުން ޑިއުޓީ

 ޯޑިންގކ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް" ،މުދާ ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ

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

 އަދިެ. ނެއެވގެންދަންވާ ބަލަހައްޓަމުން ގަވާއިދުން ކަސްޓަމްސްއިން ،ޑޭޓާބޭސްއެއް ހިމެނޭ

 ސްއިންތިޒާމުވެ ލިބެންހުންނާނެ ޢާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާބޭސްގައި އެ

 .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ ންކަސްޓަމްސްއި

 

162.

  

 ޑިއުޓީއާބެހޭ ގިންތިތަކާއި

 ޑޭޓާބޭސް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު

 ްޓަމްސްއިންކަސ ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 160 ގަވާއިދުގެ މި

 ސޫލުތަކާއު ލިޔުންތަކުގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ގިންތިކުރަންވާނީ މުދާ

 .ތުގެމަތީންނެވެގޮ ޚިލާފުނުވާނެ

 

.163 )ހ(

  

 ބަލާނެ ގިންތިކުރުމުގައި މުދާ

 ލިޔުންތައް

 ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް" ނެރެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ

 "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

1.    
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 ީކޮމޯޑިޓ ހާމަނައިޒްޑް" ނެރެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ

 "ނޯޓްސް އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 

2.    

 މޯޑިޓީކޮ ހާމަނައިޒްޑް" ނެރެފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސް ދުނިޔޭގެ

 "ޑޭޓާބޭސް ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 

3.    

 އިޢުކުރާޝާ ައިގެޒެޓުގ ނެރެ ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅޭގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 .ލިޔުންތައް

 

4.    

 ިޔުންތަކަށްއެލ މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޓަމްސްގެކަސް ވެބްސައިޓުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މަޢުލޫމާތު އިޞްލާޙުތަކުގެ ގެނެވޭ

 .ބެލެންހުންނާނެއެވެ އޮފީސްތަކުން

 

   )ށ(

 ގިންތި ގެމުދަލު ގުޅޭގޮތުން އެހާލަތްތަކާ ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 

164.

  

 ބަދަލުވާނެ ގިންތި މުދަލުގެ

 ހާލަތްތައް

 ްކްރިޕްޝަންޑިސ ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް ނެރޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ

 ބަދަލު ތިގިން މުދަލުގެ ގުޅިގެން ަލުވުމާބަދ ވަރޝަން ސިސްޓަމްގެ ކޯޑިންގ އެންޑް

  .ހާލަތްތައް ކުރަންޖެހޭ

 

   )ހ(

 ްތަކާއޮޕީނިއަނ ކްލެސިފިކޭޝަން  ނެރޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަސްޓަމްސްގެ ދުނިޔޭގެ

 .ބަދަލުވުން ގިންތި  ގުޅިގެން

 

   )ށ(

 އްސަލަތައްމަ ހަޅާހުށަ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ގިންތިއާމެދު މުދަލުގެ

 .ހާލަތްތައް ބަލުކުރަންޖެހޭ ގިންތި މުދަލުގެ ބެލުމަށްފަހު

 

   )ނ(

 ގިންތި ެމުދަލުގ ސަބަބުން އެއްގޮތްކުރުމުގެ ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް ޓެރިފް ނޭޝަނަލް

 .ބަދަލުވުން

 

   )ރ(

 ްޓަމްސްއަށްކަސ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ އިޞްލާޙުކުރަން ގިންތި މުދަލުގެ އަރކުރިޑިކްލެ

 ެވުނުފާހަގަކުރ މައްސަލައެއް އެ މިގޮތުން .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 ށްވެރިފަރާތަ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން

 

 މުދަލުގެ ކްލެއަރކުރިޑި .165 )ހ(

 އިޞްލާޙުކުރުން ގިންތި
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 ުދަލާމ ގެނެސްފައިވާ ގިންތިކޮށްފައިވާގޮތާއި މުދާ ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ

 .ދިމާނުވުން

 

1.    

 .ުންކަސްޓަމްސްއަށް ފާހަގަވ ނުބައިކޮށްކަން ގިންތިކޮށްފައިވަނީ މުދާ

 

2.    

 ކަމުގައި ތިގިން މުދަލުގެ ،އިހާލަތްތަކުގަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ނ( މާއްދާގެ މި

 ތީމަ އެންމެ އިންސައްތަ ޑިއުޓީގެ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ވެދާނެކަމަށް

ުގައި ޑިއުޓީގެ ގޮތ ޑިއުޓީ ލިބިގަތުން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ގިންތިއަކުން

ުން ޓުމިޓް ބެހެއްޒދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އަދަދުގެ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ

ށް ސްއަމުދާ ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމް ް ރިލީސްގެ ގޮތުގައިޕްރޮވިޝަނަލ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 

   )ށ(

 މާތުމަޢުލޫ ބޭނުންވާ ގިންތިކުރުމަށް މަރުޙަލާގައި ޑިކްލެއަރކުރާ މުދާ

 .ޞައްޙަނުވުން ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވުން ނުވަތަ ،ނުލިބުން

 

   )ނ( .1

ްޓަމްސްއިން ނުވަތަ ކަސ ުތަޙުލީލ ަރީލެބޯޓ ހެދޭ ގުޅޭގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 ތީޖާއަށްނަ ފައިވާ މުދަލެއްގެައިގިންތިއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅ

 .ބަދަލުކުރަންޖެހުން ގިންތި މުދަލުގެ ކުރުމަށްފަހު ރިޢާޔަތް

 

2.    

 އެ ަތްތަކުގައިހާލ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ގިންތި މުދަލުގެ ޑިކްލެއަރކުރި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ގަކުރެވިގެންފާހަ މައްސަލައެއް އެ ،ދައްކަންޖެހޭނަމަ ފައިސާއެއް އިތުރަށް ދަލަށްމު

 މުދަލުގެ އިތެރޭގަ ދުވަހުގެ )ތިރީސް( 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ެ.ނިންމަންވާނެއެވ ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން

 

   )ރ(

ަތްތަކުގައި، ހާލ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ގިންތި މުދަލުގެ ަރކުރިޑިކްލެއ ކަސްޓަމްސްއަށް

ފައިސާ  އެ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ވެރިފަރާތުން

 މި ،ަހޭނަމކޮށްދޭންޖެ ް ރިފަންޑްށފަރާތަ ފައިވުމުން، އިތުރުވާ ފައިސާ އެައިދައްކ

 ްގޮތުގެމަތިނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ދެވަނަ ބައިގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދު

 .ފައިސާ ރިފަންޑް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަށް އެ ކަސްޓަމްސްއިން އެ

 

   )ބ(

 ޮށްގެންބޭނުންކ ގިންތި ޞައްޙަ މުދަލުގެ ފުރިހަމަކުރާއިރު ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް

 .ޒިންމާއެކެވެ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ފުރިހަމަކުރުމަކީ ޑިކްލަރޭޝަން

 

 ޒިންމާ ގެވެރިފަރާތު މުދަލުގެ .166 )ހ(

 ްސްއަށްކަސްޓަމ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ މުދަލުގެ ،ބޭނުމަށް ކުރުމުގެ ގިންތި މުދާ

 .ޒިންމާއެކެވެ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ

 

   )ށ(
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 ސާމްޕަލް ުދަލުގެމ ބޭނުމަށް ގިންތިކުރުމުގެ މުދާ ،ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ނެގޭނެއެވެ

 

167.

  

 މުދަލުގެ ގިންތިކުރުމަށް ުދާމ

 ނެގުން ސާމްޕަލް

 .ކުރަންޖެހުން ތަޙުލީލު ލެބޯޓަރީ މުދަލުގެ

 

   )ހ(

 .ހުށަހަޅަންޖެހުން ސާމްޕަލް މުދަލުގެ ކޮމިޓީއަށް ޓެރިފް

 

   )ށ(

 ުދަލުގައިމ އެ ލިޔުންތަކާއި ހުށަހަޅާ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

ގޮތުން  ުގެގިންތިކުރުމ ތަކެތި އެ ،ހިމެނިފައިނުވާނަމަ ާތުމަޢުލޫމ އެތަކެއްޗާބެހޭ

ގޮތެއް  ވަކި  ިންމުދަލަކާމެދު ކަސްޓަމްސްއ ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެ ލެބޯޓްރީ

 ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. ނިންމުމަށްޓަކައި

  

 ގިންތިކުރުމަށް ވަގުތީގޮތުން .168 )ހ(

 ހިފެހެއްޓުން މުދާ

އިވާ ިރީގަތހިފަހައްޓާ މުދާ ވަގުތީގޮތުން ދޫކުރެވޭނީ ުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ

 ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.

 

   )ށ(

ެ އ  ަމަ،އްޞަ ހުއްދައެއް އޮވެގެން އެތެރެކުރެވޭ މުދަލެއްނޚާއެ މުދަލަކީ 

 ހުއްދަ އޮތުން؛

 

1.    

 ން؛ިވުފައައިއެ މުދަލެއްގެ ޑިއުޓީއާ އެއްވަރުގެ ސެކިއުރިޓީއެއް ބަހައްޓ

 

2.    

އި ދުގައެ މުދަލެއްގެ ބާވަތުން އެ މުދާ ދޫކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއި

 .އިވުންވެފަެއްވާނަމަ، އެކަން ފުރިހަމަޠބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެހެންވެސް ޝަރު

 

3.    

ންކުރާ ަރާތުމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަސްޓަމްސްގެ ފ މި

ނަމަ، ޖެހޭަތީޖާއާމެދު މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ހިތްހަމަ ނުލެބޯޓްރީ ތަޙުލީލުގެ ނ

ިޔާރު ެ އިޚްތުމުގކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ލެބޯޓްރީއެއްގެ ތަޙުލީލީ ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅ

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އެ

 

   )ނ(

 ަނޑައެޅިކ ޑިއުޓީރޭޓް މުދަލުގެ ނުވަތަ ގިންތިކުރިގޮތާމެދު މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން

 މައްސަލަ ެއ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ދުގޮތާމެ

 ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ އެދި ބަލައިދިނުމަށް އިތުރަށް

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ޓެރިފް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ .169 )ހ(

 

 ،ަތައްމައްސަލ ހުށަހެޅޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައިގ (ހ) މާއްދާގެ މި

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

  .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް

   )ށ(
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 ްަލެއނުވަތަ ރާއްޖެއިން މުދ، ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ކުރިން

ދޭ ން އެމުދަލެއްގެ ގިންތި އަދި އޮރިޖިން ހޯދަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ކުރިން، އެ

 އެ ަ،ވާނަމފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައި ުލޫމާތު އެޢާލަތުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ މަހ

ަމަކާމެދު ކ އެ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ާ ލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބޭތޢުމަ

އަދި އެއީ  ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ. ެގޮތް ލިޔުމުން އެކަސްޓަމްސްއިން ޢަމަލުކުރާނ

 ެ.ެއެވގެ މައްޗަށް ޤާނޫނީގޮތުން އަމަލުކުރެވޭނެ ނިންމުމަކަށްވެސް ވާންވާނޭއ

 

.170 )ހ(

  

 އެޑްވާންސް ރޫލިންގ

 އެއަށް ުންޤާނޫނީގޮތ ވާންސް ރޫލިންގގެ ނިންމުންތަކަކީކަސްޓަމްސްއިން ނިންމާ އެޑް

 ތަކެކެވެ.ަމަލުކުރެވޭނެ ނިންމުންޢ

 

   )ށ(

ޫލު ސުއާނެ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރ ގމި މާއްދާގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ރޫލިން

 ާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.އކަސްޓަމްސްއިން 

 

   )ނ(

 މުދާ ގައި "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް"

 ރީގައިތި ރޫލްސްތައް އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން ޖެނެރަލް ބޭނުންކުރާ ގިންތިކުރުމަށްޓަކައި

 .އެވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 

171.

  

 އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން ޖެނެރަލް

 ރޫލްސް

 ގެ "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް"

 މައެކަނިހަ ާނީދެވިފައިވ ސުރުޚީ ސަބްޗެޕްޓަރުތަކަށް ،ޗެޕްޓަރުތަކާއި ،ސެކްޝަންތަކާއި

 ބައިތައް ދަލުގެމު ނުވަތަ ކެޓަގަރީތައް ބޭނުމަށް ޤާނޫނީ ެ.ފަސޭހައަކަށެވ ދެނެގަތުމުގެ

 ނުވަތަ ނޯޓެއް ސެކްޝަން ނުވަތަ ސުރުޚީއެއްގައި ،ދެނެގަންނަންޖެހޭނީ ކަނޑައަޅާ

 ާންކޮށްފައިވާބަޔ މާއްދާގައި މި ،ކަނޑަނާޅާނަމަ އެހެންގޮތަކަށް ނޯޓެއްގައި ޗެޕްޓަރު

 އެހެނިހެން ،ިމާއްދާތަކުންނާއ ހިމެނިފައިވާ ދަށުގައި އެސުރުޚީއެއްގެ ،ތިންގޮތުގެމަ

 .ނޯޓްތަކުންނެވެ ޗެޕްޓަރު ނޯޓްތަކުންނާއި ސެކްޝަން ގުޅުންހުރި

 

   )ހ(

 ުދަލެއްގެމ އެ ހިމަނާފައިވާނަމަ މުދަލެއް ގިންތީއެއްގެ ވަކި ސުރުޚީއެއްގައި

 އެ ހިމެނޭނީ އެއްޗެއް އެ ައިވެސްހާލަތުގ ނުވާ ޙާލަތާއި ސިފައިގައިވާ ފުރިހަމަ

 ަމަށްމުދަލެއްކ ގިންތީގެ އެ އެއެއްޗަކީ .ތެރޭގައެވެ މުދަލުގެ ގިންތީގެ

 ފަސި މައިގަނޑު ނުވަތަ އަސާސީ މުދަލުގެ އެއްޗެއްގައި އެ ބަލަންވާނީ

 ައިބައިބ އޭގެ ގެނެވިފައިވަނީ އެއްޗެއް އެ އަދި .އެކުލެވިގެންވާނަމައެވެ

 ވާއިދުގެގަ މި ،ވިޔަސް ކަމަށް ބައިބަޔަށް ޭވޭގޮތަށްރ ނުވަތަ ރޫޅާލައިގެން

 ބަޔަށް ުގެމުދަލ ގިންތީގެ އެ ފުރިހަމަނުވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަވެފައިވާ ،ދަށުން

 .ެވެތެރޭގައ މުދަލުގެ ގިންތީގެ އެ ހިމަނަންވާނީ އެއްޗެއް އެ ފެތޭނަމަ

 

   )ށ( .1

    .2 ،ހިމަނާފައިވާނަމަ މެޓީރިއަލެއް ވަކި ނުވަތަ މާއްދާއެއް ވަކި ސުރުޚީއެއްގައި
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 އެއްކޮށްގެން އެއްޗަކާ އެހެން ،މެޓީރިއަލެއް ނުވަތަ މާއްދާ އެބާވަތުގެ

 އަދި .ހިމެނިގެންވެއެވެ ތެރޭގައި މުދަލުގެ ގިންތީގެ އެ ،މުދާވެސް ހެދިފައިވާ

 އެއްޗެއް ހެދިފައިވާ މެޓީރިއަލަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަކުން ބާވަތެއްގެ ވަކި

 އެ ،ބައެއް މުދަލެއްގެ ނުވަތަ މުދަލެއް ،ަމަހިމަނާފައިވާނ ސުރުޚީގައި

 ތެރޭގައި ގިންތީގެ އެ ،މުދާ ހަދާފައިވާ އެމެޓީރިއަލަކުން ނުވަތަ މާއްދާއަކުން

 ބޭނުންކޮށްގެން މާއްދާ ގިނަ ވުރެ މާއްދާއަށް އެއް އަދި .ހިމެނިގެންވެއެވެ

 ދާފައިވާއުފައް ބޭނުންކޮށްގެން މެޓީރިއަލް ގިނަ ވުރެ މެޓީރިއަލަށް އެއް ނުވަތަ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި ކަނޑައަޅާނީ ގިންތި މުދަލުގެ

 .މަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ އުސޫލުތަކާ

 

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

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

 މުދަލުގެ އެ ަގިންތިކުރެވޭނަމ މުދަލެއް އެ ،ދަށުން ސުރުޚީގެ ގިނަ ދެސުރުޚީއަށްވުރެ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކަނޑައަޅާނީ ގިންތި

 

   )ނ(

 ސުރުޚީއަށްވުރެ ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ސިފައެއް ޢާންމު މުދަލުގެ

 ޮށްދީފައިވާބަޔާންކ ފުރިހަމައަށް އެއަށްވުރެ މުދަލެއް އެ އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ

 ާއްދާތައްމ މަސްހުނި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމަށް މުދަލެއް .ސުރުޚީއަށެވެ

 ދިފައިވާހެ ވިއްކާގޮތަށް ވަކިކޮށް ނުވަތަ މެޓީރިއަލްތައް މަސްހުނި ނުވަތަ

 އެއް ައިވަނީނިފހިމެ ބައިތައް މުދަލުގެ އެކުލެވިގެންވާ މައްޗަށް ސެޓުތަކެއްގެ

 ިވަކ އޭގެތެރެއިން އަދި ،ނަމަ ސުރުޚީތަކުގައި ގިނަ ސުރުޚީއަށްވުރެ

 އެ  ،ތަސްއޮ ބަޔާންކޮށްފައި ސާފުކޮށް ސިފަ ފުރިހަމަ މުދަލުގެ ސުރުޚީއަކުން

 ެއްގެސުރުޚީތަކ ހަމަހަމަ ބަލަންވާނީ އެސުރުޚީތައް ގުޅޭގޮތުން މުދަލަކާ

 .ގޮތުގައެވެ

1.    

 އެއްގިންތި ވަކި ދަށުން ނަންބަރުުގެ ވަނަ 1 ގެ (ނ) މާއްދާގެ ތިންވަނަ

 މާއްދާތަކުން އެކި ތަފާތު ،މަސްހުނިވެފައި ،ނުހުންނަ ކަނޑައެޅެން

 މުދާ ވިގެންވާއެކުލެ މައްޗަށް އެކިބައިތަކުގެ  ނުވަތަ މުދަލާއި އުފައްދާފައިވާ

 މުދަލުގެ ެންވާއެކުލެވިގ މައްޗަށް ސެޓުތަކެއްގެ ވިއްކުމަށްޓަކައި ވަކިކޮށް އަދި

 ައްޗަށްމ އެއްޗެއްގެ އެ ސިފަ މައިގަނޑު މުދަލެއްގެ އެ ކަނޑައަޅާނީ ގިންތި

 ުލެވިގެންވާއެކ މައްޗަށް އެކިބައިތަކުގެ ނުވަތަ މެޓީރިއަލްގެ އެކުލެވިގެންވާ

 މައްޗަށް އެބައެއްގެ ސިފަ މައިގަނޑު މުދަލެއްގެ އެ މުދަލެއްނަމަ

 މުދަލެއްކަމަށް ހިމެނޭ ތެރޭގައި ގިންތީގެ ބައިގެ އެކުލެވިގެންވާ

 .ބަލައިގެންނެވެ

 

2.    

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

 ކަނޑަނޭޅޭ ގިންތި ބިނާކޮށް މިންގަނޑުތަކަށް އުސޫލުތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ގިންތިކުރެވިދާނެ އެއްހަމައެއްގައި މުދަލެއް އެ ގިންތިކުރާނީ މުދާ

3.    
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 އަންނަ ފަހުން އެންމެ ތަރުތީބުން ނަންބަރުު ،ެއިންތެރ ސުރުޚީތަކުގެ

 .ސުރުޚީގައެވެ

 

 މުދަލެއްގެ އެ ނުވަތަ ބައިނުކުރެވޭ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އުސޫލުތަކާއި އިސްވެދިޔަ

 މުދާ ެއްގޮތްއ އެންމެ މުދަލަކާއި އެ ،ކަނޑައަޅާނީ ގިންތި މުދަލުގެ ކަނޑަނޭޅޭ ގިންތި

 .ދަށުންނެވެ ސުރުޚީއެއްގެ ހުންނަ ގިންތިކޮށްފައި

 

   )ރ(

 ގެންވާކުރެވި ބަޔާން ތިރީގައި ،އިތުރުން އުސޫލުތަކުގެ ބަޔާންކުރެވުނު އިސްވެ

 .ެހިނގާނެއެވ މައްޗަށް މުދަލުގެ ބަޔާންކުރެވުނު މަތީގައި އުސޫލުތައްވެސް

 

   )ބ(

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

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

 ހުންނަ ަދާފައިހ ،ވިއްކާގޮތަށް މުދަލާއެކު އެ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި މުއްދަތަކަށް

 ލެވޭގޮތަށް ެއްއެއްޗެހިތަކ ނުވަތަ އެއްޗެއް އެފަދަ ހަމައެކަނި ޚާއްޞަކޮށް ،ފޮށި

 ނުވަތަ އެއްއުރަ އެ ،ހިމަނަންވާނީ ފޮށި ތަނުވަ އުރަ ހުންނަ ތައްޔާރުކޮށްފައި

 ިންތީގެގ މުދަލެއްގެ ވިއްކާ ގޮތެއްގައި ޢާންމު އެއްޗަކާއެކު އެ ފޮށްޓެއް

 ަސިފ ޢާންމު ،ބޭނުންކުރާ ރައްކާކުރުމަށް ،އުފުލާ މުދާ .ތެރޭގައެވެ

 .އެވެނުޖެހޭނެ ހިންގާކަށް މިމާއްދާ ކޮންޓެއިނަރުތަކަށް އެކުލެވިގެންވާ

 

1.    

 ފައިވާބުނެ އެމާއްދާގައި ދަށުން ނަންބަރުުގެ ވަނަ 1 ގެ (ބ) އްދާގެމާ މި

 އަލްމެޓީރި ،ސާމާނާއި ބަންދުކުރާ އެއްޗެހި ،ލިބޭ މުދަލާއެކު ބާވަތުގެ

 ތެއްގައިގޮ ޢާންމު ސާމާނުން ނުވަތަ މެޓީރިއަލުން އެބާވަތުގެ ހިމަނަންވާނީ

 ުކޮށްތަކުރާރ ކަނޑައެޅިގެން .ތެރޭގައެވެ ގިންތީގެ މުދަލުގެ ބަންދުކުރާ

 ނުވަތަ ސާމާނު ބަންދުކުރާ ،ހުންނަ އެނގެން ބޭނުންކުރެވޭކަން

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހިންގާކަށް މާއްދާ މި މައްޗަށް މެޓީރިއަލްތަކުގެ

 

2.    

 މުދަލުގެ ާހިމަނާފައިވ ސުރުޚީއެއްގައި އަރިމަތީ އަންނަ ދަށުން ސުރުޚީއެއްގެ

 ުޚީއެއްގައިސުރ އަރިމަތީ އެ ،ާނީކަނޑައަޅަންވ ބޭނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ،ގިންތި

 ުރުޚީއާއިސ އަރިމަތީ އެ އަދި މިންގަނޑުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 މެހެންކޮން އުސޫލުތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި ،ނޯޓާއި ގުޅުންހުރި

 .ިންނެވެމަތ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ބަދަލުތަކާ ގެނެސްފައިވާ ގެންނަންޖެހިގެން

 އަނެއް އިއެއްސުރުޚީއާ ގޮތުން ދަރަޖައިގެ އަޅާކިއޭނީ ރުޚީތައްސު އަރިމަތީ

 ެޙާލަތެއްގައިއ ،ގޮތުން ޢަމަލުކުރުމުގެ މިމާއްދާއަށް .ނަމައެވެ ހަމަހަމަ ސުރުޚީ

 ނިޒާމު ރނޮމެންކްލެޗަ ގިންތިކުރުމުގެ މުދާ ޢަމަލުކުރުމަށް އެހެންގޮތަކަށް

 އިނޯޓާ ސެކްޝަން ގުޅުންހުރި މުދަލަކާއި އެ ،ނުވާނަމަ ކަނޑައަޅާފައި

 ންތިގި މުދަލުގެ އެފަދަ ކަންތައްތަކަށް ބަޔާންކުރާ ނޯޓުގައި ޗެޕްޓަރު

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ކަނޑައެޅުމުގައި
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 ބައި ހަތްވަނަ

 

 ދޫކުރުން ފައިސާދެއްކުމާއި ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ފައިސާދެއްކުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 މިގޮތުން ެވެ.ދިވެހިފައިސާއިންނ ،ދައްކަންވާނީ ފައިސާ ްކަންޖެހޭދައ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ްކަސްޓަމްސްއިނ ފައިސާ ދައްކާ ޗެކުން އެކައުންޓްތަކުގެ ދިވެހިފައިސާގެ

 ފައިސާ ްބޭނުންކޮށްގެނ ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް އަދި .ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ

 ީލަތްތައްވަސ އެ ީސްތަކަށްއޮފ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވަސީލަތް ދެއްކޭނެ

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް

 

 ފައިސާދެއްކުން .172 )ހ(

ެހޭ ަމާބމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ކ

 މަ އެާނަފައިވައިޫލެއް ކަނޑައަޅސއިދާރާއަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ޚާއްޞަ އު

 ު ކުރުމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.  ގޮތަކަށް ޢަމަލ

 

   )ށ(

 ާއެއްފައިސ ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތަކުން އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޑިއުޓީއަށް މުދަލުގެ

 އެކައުންޓެއް ކިވަ ނަމުގައި ފަރާތެއްގެ އެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ

 ައިސާފ ުންޓަށްއެކައ އެ ،ހުޅުވައި ކަސްޓަމްސްގައި އެކައުންޓް( )ޕްރީޕޭމަންޓް

  ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. އިންތިޒާމު ޖަމާކުރެވޭނެ

 

 އެކައުންޓް ކަސްޓަމްސްގައި .173 )ހ(

 ހުޅުވުން

 ްޓަމްސްއަށްކަސ އެކައުންޓުން ޕްރީޕޭމަންޓް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ހ( މާއްދާގެ މި

 ވިފައިވާޤާއިމުކުރެ ކަސްޓަމްސްގައި ފައިސާގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓާނީ ދައްކަންޖެހޭ

 ުްތިޒާމީލު ވެރިފަރާތަށް ބެލޭނެ އިނސތަފު ގެުއެކައުންޓ އަދި ސިސްޓަމުންނެވެ.

 ހަމަޖެހިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

 ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ދައްކާނަމަ ފައިސާ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ނުގަނެވޭނެއެވެބަލައެއް ެކުޗ ފުރިހަމަނުވާ ކަންތައްތައް މި .ކުރަންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ

 

 ދެއްކުން ފައިސާ ޗެކުން .174 )ހ(

 ޯލްޑިވްސް"މ އޮންނަންވާނީ ކޮށްފައި އެޑްރެސް ޗެކު ޗެކުން ފައިސާ ދައްކާއިރު

 ސަރވިސް" އަށެވެ.  ކަސްޓަމްސް
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ަޅާ ފޯމު ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައ ،ދައްކާނަމަ ފައިސާ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް

ގައި ކަސްޓަމްސް އެކައުންޓުތައް ދައްކާނެ ފައިސާ ަށްފަހު،ފުރިހަމަކުރުމ

 ބަލައިގަންނަންވާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރަންވާނެއެވެ. ރަޖިސްޓަރީ

ިގޮތުން ޗެކް މ .ޗެކެވެ އެކައުންޓުތަކުގެ ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ

ޭނީ ޮށްދެވކީ ރަދޫކުރާ ފަރާތާއި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް ތަފާތުވާނަމަ، ރަޖިސްޓ

ު ްލަޙަތޞެ މަމުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގ ޗެކް ދޫކުރާ ފަރާތާއި

ތު ްލަޙަޞއޮންނަ ނަމައެވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ މަ

ިވާ ޮށްފައރީ ކއޮންނަކަމުގައި ބަލާނީ ގުރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަ

  ކެވެ.ކުންފުނިތަކާއި ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތަކުންފުނިތަކާއި، ހޯލްޑިންގ 

 

2.    

 ށަހަޅާހު މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 .ނެއެވެބަލައިގަނެވިދާ ޗެކު މެދުވެރިއެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޑިކްލަރޭޝަނަށް

 ،ެއްޖެނަމަާވދިމ މައްސަލައެއް ޗެކަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ބަލައިގަނެވޭ މިގޮތުން

 ެ.ނަގަންވާނެއެވ މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ ޒިންމާ ފުރިހަމަ އެކަމުގެ

 

3.    

 ެކައުންޓެއްއ ބޭންކް އޮންނަ ނަމުގައި މީހުންގެ ގިނަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ އެކަކު

 ކުޗެ ސޮއިކޮށް ހަމައަށް ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރަންޖެހޭ ޗެކުގައި، ނަމަ

  . ކްރޮސްކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ

 

4.    

 ަނެއްތ އެ ،ފަވާފައިވާނަމަ ނުވަތަ ކަނޑައި ލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ ޗެކުގައި

 ލިޔެ އަލުން ތަނެއް ފެވި ނުވަތަ ކެނޑި އެ ފެންނާނެހެން ސާފުކޮށް

 ސޮއި ހަމައަށް ވެރިފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެކައުންޓުގެ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 

5.    

 ިފަރާތުގައ އަނެއް ޗެކުގެ މަޢުލޫމާތު ހަމަފުރި ވެރިފަރާތުގެ ޗެކުގެ

 ފުރިހަމަ ަކުގެވެރިފަރާތްތ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ ޗެކުގެ މިގޮތުން ލިޔަންވާނެއެވެ.

 ުޅޭއ އެއިރެއްގައި  ،އެޑްރެސް ދާއިމީ ،ނަންބަރު ގެކާޑު.ޑީ.އައި ،ނަން

  ލިޔަންވާނެއެވެ. ނަންބަރު ފޯނު ގުޅޭނެ އަދި އެޑްރެސް

 

6.    

ަޅާ ނޑައެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް ކަސްޓަމްސްއިން ކަމި މާއްދާގ

ުމުގެ ިނުގަތަލައގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްއަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކު ބުނިޒާމ

 އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

   (ށ)

 ޗެކުން ނެތި ގެރެންޓީ ބޭންކް .175 އުނިކުރެވިފައި

 ހާލަތްތައް ޭބަލައިގަނެވ
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 އުނިކުރެވިފައި

 

 ޖެހުން ގެރެންޓީ ބޭންކް .176

 ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް .177 އުނިކުރެވިފައި

 ފައިސާ ޗެކަށް ކުރިން ފެށުމުގެ

 ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ލިބުމުގެ

 ބަލައިގަތުން ޗެކު ފަރާތްތަކުގެ

 

 ހަވާލުކުރެވޭާ އޮތޯރިޓީއ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ،ޗެކެއް ފައިވާައިދައްކ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ރިފަރާތަށްވެ ޗެކުގެ ،އަތުވެއްޖެނަމަ އަނބުރާ ޗެކު ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް ފަހުން

އަންނަ  އަންގާ ވަގުތުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން ޖެހިގެން ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން

 ަދަދަށްއ ގެ ކުރިން ޗެކުގައިވާ 12:00ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދުވަހުގެ މެންދުރު 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. ދައްކައި ާފައިސ

 

 ބައުންސްވުން ޗެކު .178 )ހ(

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

ބޭންކުގެ  ތަނުވަ ކްރެޑިޓް ކާޑުން/ ޑެބިޓް ނުވަތަ ފައިސާއިންުނަގުދ ބަލައިގަނެވޭނީ

 ންޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.ޗެކަކުން ނުވަތަ އޮންލައިން ޕޭމަ ކޭޝިއަރ

 

   )ށ(

 ނުވަތަ ނެތިގެން ފައިސާ އެކައުންޓުގައި ޗެކެއް ފައިވާައިދައްކ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އައީ ުރާއަނބ ޗެކް އެ ،ހާލަތްތަކުގައި އަންނަ އަނބުރާ ސަބަބަކާހުރެ އެނޫންވެސް

 ރާތުންބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ވެރިފަ ނޫންކަން އިހުމާލުން ވެރިފަރާތުގެ ގެުޗެކ

 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.  ޗެކު ފަރާތުގެ އެ ،ިތުކޮށްދީފިނަމަސާބ

 

   )ނ(

އެ  ެނަމަ،ިއްޖކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ޗެކެއް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަނބުރައި ލިބ

ތުރު ަޅާ އިުށަހޗެކް ދޫކުރި ފަރާތުގެ ނުވަތަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހ

 ު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ަބޫލު ނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރޤޗެކް 

 

   )ރ(

ްޖެނަމަ، ލިބިއ އަނބުރާ ޗެކެއް ފައިވާައިދައްކ ކަސްޓަމްސްއަށް ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް

 ަރާތަށްފ ް އެއަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް އެންގުމުން، ބެލެވޭނީ އެ އެންގުނ

 ރައްދުވީކަމުގައެވެ.

 

 ގުންއެން ދެއްކުމަށް ފައިސާ .179

 ؛ަވާލުކޮށްގެންހޗެކުގެ ވެރިފަރާތަށް ލިޔުން 

 

1.   

ް ދީފައިވާ ފޯނު މުޢާމަލާތް ކުރުމަށ ވެރިފަރާތުން ަލާގައި، ޗެކުގެޙޗެކް ހުށަހެޅި މަރު

 ؛ށް ފޮނުވުންހަނަންބަރު ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެ

 

2.   

ދީފައިވާ  ށްމުޢާމަލާތް ކުރުމަ ވެރިފަރާތުން ަލާގައި، ޗެކުގެޙޗެކް ހުށަހެޅި މަރު

 ީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން؛ސއެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ

 

3.   
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ަށް ދާއިމީ އެޑްރެހ ވެރިފަރާތުގެ ރެޖިސްޓަރޑް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ޗެކުގެ

 ޕޯސްޓްކުރުން.

 

4.   

 ،ރަސީދެއް ުގެބަލައިގަތްކަމ ފައިސާއެއް އެ ،ބަލައިގެންފިނަމަ ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ފަރާތަށް ދެއްކި ފައިސާ

 

 ރަސީދު ފައިސާގެ .180

ފަހުން  ،ިައނުނަގ ފައިސާ ވަގުތުން ކުރާކަމަކަށް ލިބޭގޮތަށް އަގު ކަސްޓަމްސްއަށް

ޖެހޭ ކަންފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދައް

 އެއްގޮތްވާ ާއިދާގަވ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ އަދާކުރާގޮތަށް އެހެނިހެން ފައިސާ ފަހުން

 .ހަދައިދެވިދާނެއެވެ ބިލް ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ހެދުން ބިލް .181 )ހ(

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ސާދަ( 14 ހަވާލުކުރާތާ ބިލް ހަދާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ާރުުކސަރ ގުނާނީ ދުވަސް )ސާދަ( 14ދައްކަންވާނެއެވެ.  ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ނުހިމަނައެވެ. ދުވަސްތައް ބަންދު

 

   )ށ(

 ަވާއިދާގ ޤާނޫނާއި ހަމަޖެއްސޭނީ ނުނަގާގޮތަށް ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެއްގޮތްވާ

 ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހޭ .182

 ހަމަޖެއްސުން ނުނަގާގޮތަށް

 ްދަތެއްގައިމުއ ކަނޑައަޅާ ްއިންކަސްޓަމްސ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

ަސްޓަމްސްއިން ޚިދުމަތްދިނުން ކ ފަރާތަކަށް އެ ،މައްސަލަތަކުގައި ހުންނަ ނުދައްކައި

 .ލެވޭނެއެވެައިމެދުކަނޑ ވަގުތީގޮތުން ޫލެއްގެ މަތިންސކަނޑައަޅާ އު

 

 އެޅުން ފިޔަވަޅު .183 )ހ(

 ެމުންގެންދާދ ްޓަމްސްއިންކަސ ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ހ( ގައި މާއްދާގެ މި

 ޚިދުމަތް ންއަލު ފަރާތަކަށް އެ ،ލުމަށްފަހުައިމެދުކަނޑ ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތްތައް

ައިވާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ  ކަނޑައެޅިފ އެ ،ދެވޭނީ

 ޫލުން ދެއްކުމުންނެވެ.ސއު

    

   )ށ(

 ،ިބިއްޖެނަމަލއަނބުރާ  ސަބަބަކާހުރެް އެއްވެސ ޗެކެއް ފައިވާައިދައްކ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ާތަކާމެދުފަރ އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މި

 ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

   )ނ(

 ިކޯޑުރ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޅާ ހޯދުމަށް ފައިސާއެއް ލިބެންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

 

 

 

 

   )ރ(
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 ބާބު ދެވަނަ

 

 ރިފަންޑުކުރުން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ަތްތަކުގައި އެހާލ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި، ފައިސާ ފައިވާައިދައްކ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .އެވެކޮށްދޭންވާނެ ރިފަންޑް ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް ފައިސާދެއްކި

 

 ރިފަންޑްކުރުން .184 )ހ(

 ؛މަދުވުން މުދާ ޑިކްލަރޭޝަނަށްވުރެ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ

 

1.    

 ފައިވާިައދައްކ ޑިއުޓީއަށް ސަބަބުން އިޞްލާޙެއްގެ ގެނެވޭ ޑިކްލަރޭޝަނަށް

 ؛ދޭންޖެހުން އަނބުރާ ފައިސާ

 

2.    

ހޭ ދައްކަންޖެ ްޑިއުޓީއަށ ސަބަބުން ކުރުމުގެ އިޞްލާޙު އަގު މުދަލުގެ

 ؛މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދެއްކިފައި ހުރުން

 

3.    

 ކްލިއަރ ަސަބަބުން ނުވަތ ހަލާކުވުމުގެ ނުވަތަ ސަބަބުން ލިބުމުގެ ގެއްލުން

 ދަށުން ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ނުކޮށް މުދާ ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން

 ؛ލުންައިނައްތ

 

4.    

 އަނބުރާ ފައިސާ ފާހަގަކުރެވިގެން ުންއޯޑިޓަކ ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ؛ދޭންޖެހުން

 

5.    

 ކުންކޯޓަ ރިފަންޑުކުރުމަށް ފައިސާއެއް ފައިވާައިދައްކ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ؛ނިންމުން

 

6.    

ް ފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނެއް ކެންސަލްކުރުމުން ރިފަންޑައިފައިސާ ދައްކ

 ދޭންޖެހުން.

 

7.    

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

އަދި  .އެވެނުޖެހޭނެ ހުށަހަޅާކަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ދެއްކި ފައިސާ އެ އެދި

ްކޮށް ަޔާނބ ރިފަންޑްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާގެ ތަފްޞީލާއި ރިފަންޑް ދެވޭ ސަބަބު 

 އެފަރާތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

   )ށ(

ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ޑިފެކްޓެއް  ،މުދަލެއް ފައިވާައިދައްކ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ަމްސްއަށްކަސްޓ  މުދަލުގެ ފޮނުވާލާ އަނބުރާ .185

 ދޫކުރުން ރިފަންޑް
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 އަނބުރާ އޯޑަރކުރި މުދަލުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން ހުރުމުން ނުވަތަ

 ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ތެރެއިން މުދަލުގެ އެ، ލާނަމަައިފޮނުވ ރާއްޖެއިން

 .ކުރެވޭނެއެވެ ރިފަންޑް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއަށްވާ ފައިސާ ފައިވާައިދައްކ މުދަލަށް ަވާފުރިހަމ

 

 ިންރާއްޖެއ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ފަސްދޮޅަސް( 60 އިމްޕޯޓްކުރިތާ ރާއްޖެއަށް

 ؛މުދަލަކަށްވުން ލާައިފޮނުވ

 

1.   

 ؛މުދަލަކަށްވުން ުރިގޮތަށްހ ދެނެގަނެވޭނެ

 

2.  

 ލިައިނުވފޮ ފަރާތް ނުވަތަ ސަޕްލަޔަރ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވި މުދާ

 ؛މުދަލަކަށްވުން

 

3.   

ދަލުގެ މު އެ ވައިމުދަލުގެ ޑިފެކްޓް ދެނެގަތުމަށް ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ ބެލުމެއް ފިޔަ

 ޒާތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ނުވުން.

 

4.   

 ،ައިފިޔަވ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 185 އިދުގެގަވާ މި

 ފައިސާ އެ ،ކުރަންޖެހޭކަމަށް ރިފަންޑު ފައިސާއެއް ފައިވާައިދައްކ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ޓަމްސްއަށްކަސް ފައިސާއެއް އެ ،ަބޫލުކުރެވޭނަމަޤ ފަރާތަށް ދެއްކި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ހޯދުމަށް އްފައިސާއެ އެ ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ ()ތިރީސް 30 ފެށިގެން ދުވަހުން ދެއްކި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން އެ

 

 ފައިސާ ދޭންޖެހޭކަމަށް ރިފަންޑް .186 )ހ(

 ަބޫލުކުރެވުންޤ ފަރާތަށް ދެއްކި

އެދި  ހޯދުމަށް އްފައިސާއެ އެ ،މާފުވެއްޖެނަމަ ޑިއުޓީ މުދަލެއްގެ ފައިވާައިދައްކ ޑިއުޓީ

 ރާތަކުންފަ އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ތިރީސް( 30 މާފުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ޑިއުޓީ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

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

 އްސަލަމަ އެ  ،ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ރިފަންޑް ފައިސާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ

 އިތެރޭގަ ދުވަހުގެ )ވިހި( 20ފެށިގެން  ދުވަހުން ހުށަހެޅި ކަސްޓަމްސްއަށް

ް ާއަށކަސްޓަމްސްގެ އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރ

 ންގަންވާނެއެވެ. އަ  ފަރާތަކަށް އެ ލިޔުމުގެ ޑޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު ފޮނުވުމަށްފަހު، އެ

 

   )ނ(

ް ނުޕްރީޕޭމެންޓް އެކައުންޓ ،ސްނަމަވެާގެ )ނ( ގައި އެހެން އޮތް މާއްދ މި

 ެވެ.ެވޭނެއުބެލނފައިވާ ފައިސާ ރިފަންޑު ކުރުމުގައި )ނ( ގައިވާ މުއްދަތަކަށް ައިދައްކ

   )ރ(
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 ަލައެއްމައްސ އެ ،ފައިސާ ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި ކަސްޓަމްސްއިން

ސްގެ ކަސްޓަމް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ )ވިހި( 20 ފެށިގެން ދުވަހުން ފާހަގަކުރެވޭ

 ެއ ަހު،ަށްފބެހޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވުމއިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ދައުލަތުގެ ކަމާ

 ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެ ލިޔުމުގެ ޑޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު

 

 ދޫކުރުން ފައިސާ ރިފަންޑް .187 )ހ(

 ޓްީޕޭމަންޕްރ ައިވީނަމަވެސް، ކަސްޓަމްސްގައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގ

 ފައިސާއެއްގެ ާފައިވައިދައްކ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތްތަކުން ފައިވާައިހުޅުވ އެކައުންޓު

 އުންޓަށްއެކަ ޕްރީޕޭމަންޓު ފަރާތުގެ އެ ،ފައިސާ އެ ،ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ރިފަންޑް

 .ޖަމާކޮށްދެވޭނެއެވެ

 

   )ށ(

 ،ދޫކުރާނީ ފައިސާ ރިފަންޑު ދޭންޖެހޭ ަކަށްފަރާތްތ އެކި ކަސްޓަމްސްއިން

 .ފައިސާއިންނެވެހިދިވެ

 

   )ނ(

ގެ ުްޑިފަނއެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިސާއެއް ރިފަންޑް ކޮށްދޭން ނިންމައިފިނަމަ، ރ

        ލާއި ރިފަންޑް ދެވޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ުސީގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާގެ ތަފ

 އެވެ.ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ އެ

 

   )ރ(

 ްއިންކަސްޓަމްސ ރިކޯޑު ފައިސާގެ ރިފަންޑް ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް އެކި ކަސްޓަމްސްއިން

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ

 

 ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު .188

 ފައިސާއެއް ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭ އަނބުރާ ފަރާތަކަށް ވަކި ކަސްޓަމްސްއިން

 ދައްކަންޖެހޭ އަށްކަސްޓަމްސް ފަރާތަކުން އެ މުޢާމަލާތެއްގައި އެހެން ،އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް

 ބަދަލެއް ކަށްޒިންމާއަ އޮތް ފަރާތަށް އެ ދެއްކުމަށް ފައިސާއެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޑިއުޓީ

 .ނާންނާނެއެވެ

 

 ބަދަލުނައުން ޒިންމާއަށް .189

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ނެގުން މުދަލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެހެއްޓުމާއި ފީ

 

ގައި މުދަލެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ މުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ާލަތްތަކުހތިރީގައިވާ 

ޑިއުޓީއާ އެހެނިހެން ފައިސާއާ އެއްވަރުގެ ސެކިއުރިޓީއެއް ކަސްޓަމްސްގައި 

 ސެކިއުރިޓީ ބެހެއްޓުން .190 )ހ(
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ބެހެއްޓުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މިފަދައިން 

ޫލުގައި ސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އުބަހައްޓާ ސެކިއުރިޓީއެއްގެ ބޭނުން ނިމުމުން ކަސ

ފަރާތަށް އަނބުރާ  ފައިސާ އެ ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ

 ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.

 

ރިން ކު ުގެިބުމމުދާ ގިންތިކުރުމާއި ތަޙުލީލު ކުރުމަށް ނަގާ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލ

 ؛މުދާ ދޫކުރުން

 

1.    

ގެ ގެ ގިންތި ކަނޑައެޅުމަށް ނުވަތަ މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުމުދަލު

 ؛ްމައްސަލަތަކުގައި، އެ މައްސަލަތައް ނިމުމުގެ ކުރިން މުދާ ދޫކުރުނ

 

2.    

 ؛މުދާ ދޫކުރުން ައިވަގުތީގޮތުން ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމ

 

3.    

ކުރާ މްޕޯޓްް އިރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ވަގުތީގޮތުނ

 ؛ތީންޫލަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަސމުދަލުގެ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އު

 

4.    

 ިޓްޮޒާލަތްތަކުގެ އިތުރުން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕހމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ުދާ މ   ި ާލަތްތަކުގައހބެހެއްޓުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން 

 ؛ދޫކުރުން

 

5.    

ތަކަށް ުރެ ގޮތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތްތަކުންކޑިޕޮޒިޓް ބެހެއްޓުމުގައި ސެކިއުރިޓީ 

 ބެހެއްޓިދާނެވެ.ޑިޕޮޒިޓް ސެކިއުރިޓީ ކަސްޓަމްސްގައި 

 

   )ށ(

    .1 ؛ބޭންކުގެ ކޭޝިއަރ ޗެކް ހުށަހެޅުން

    .2 ؛ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ބެހެއްޓުން

ިއަލް ރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ފައިނޭންޝަދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓ

 ؛އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ގެރެންޓީ ހުށަހެޅުން

 

3.    

ެ ޓަމްސްގަސްކިޓް، ޒކަސްޓަމްސްއިން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބަހައްޓާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ

 ކޮންމެ އޮފީހަކުންވެސް ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. 

 

   )ނ(
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 ،އިާރާތަކާއިދ ދައުލަތުގެ ،ިޓްޒސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ެއެވެ.ެހޭނންޓް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެސރސަތޭކަ ޕަ

 

   )ރ(

ި މާއްދާގައ ިމ ާލަތްތަކުގައިހވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  130ގަވާއިދުގެ  މި

 ްނާވާނެއެވެ.ިޓް ބެހެއްޓުމުން އިސްތިސޒބުނާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮ

 

   )ބ(

 ތަކެއްޗަށް ދޫކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންތަކަށް އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 .އިވާނެއެވެބަޔާންކުރެވިފަ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ތަފުސީލު ގޮތުގެ ނަގާނެ ފީ

 

 ޚިދުމަތުގެ ފީ ނެގުން .191

 

 އަށްވަނަބައި

 

 އޯޑިޓް ްކްލިއަރެންސ ޕޯސްޓް

 

އެ  ،ުޅިގެންގަލާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދ

އިން ްޓަމްސްް ކަސމުދަލަކާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައ މުޢާމަލާތްތައް ފުރިހަމަވުމަށްފަހުގައި އެ

ް ޕޯސްޓ ެވެ.ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް ޕޯސްޓް ކުލިއަރެންސް އޯޑިޓްކުރެވިދާނެއ

މުދާ  އެ ،ކުލިއަރެންސް އޯޑިޓް ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް

ން ފަރާތު ޓްކުރިމުދާ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯ އެ ށް އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ނުވަތަރާއްޖެއަ

ުންހުރި ަލާ ގުޅމުދ އަދި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ

 ެއ ،ކުންތްތަމުޢާމަލާތެއްގައި އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވާ ފަރާ އެއްވެސް

ްހުރި ާ ގުޅުންތަކފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް މުޢާމަލާތ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.  ،އެންމެހައި ލިޔުންތައް

 

192 )ހ(

  

 އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 

 ެއަށްރާއްޖ، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ" ންސް އޯޑިޓްެޕޯސްޓް ކްލިއަރ"ގަވާއިދުގައި  މި

 ންކަސްޓަމްސްއި ގުޅިގެން، މުދަލާ އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރެވޭ

އަށް ްޓަމްސްކަސ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކާއި، އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން

 ުވަތަނ ޯޓްައްޙަކަން ބެލުމުގެ ގޮތުންނާއި، އިމްޕޞައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ފައިހުށަހަޅ

 އިދާގަވާ ޤާނޫނާއި ކުރެވިފައިވަނީ ފުރިހަމަ ރާއަތުުއިޖ ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް

ުރި ުޅުންހކުރުމަށްޓަކައި އެކަމެއް ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ގ ކަށަވަރު އެއްގޮތަށްކަން

މާތުގެ މަޢުލޫ ކާއިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަތަކާއި ވިޔަފާރި ވައްޓަފާޅިއާއި ވިުރެކޯޑ

 އަލީގައި ކުރެވޭ  އޮޑިޓަށެވެ.

 

   )ށ(

ފަރާތްތަކުން  މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޯޑިޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް އެ މި    )ނ(
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 ް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމު އެއބޭނުންކުރަމުންދާ ސިސްޓަމްތަކާއި އިލްކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަ

 ް ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ. ފަރާތްތަކުނ

 

 ޝަނަރޖެނެރަލްކޮމި އެކަމަށްޓަކައި ކުރާނީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 .ސެކްޝަނަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް އޮފް

 

193

  

 ފަރާތް އޯޑިޓްކުރާނެ

 ްކުރާއިމްޕޯޓ މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ބޭނުމަށްޓަކައި އޯޑިޓުގެ ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ިތިރީގައ ފަރާތްތަކުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި

 އްގައިހިނދެ ބޭނުންވެއްޖެ ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ފައިލްކޮށް ތަރުތީބުން ބެލޭނެގޮތަށް

 

 ބެލެހެއްޓުން ލިޔުން 194 )ހ(

 ؛ލަރޭޝަންޑިކް ގުޑްސް

 

1.    

 ؛އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް

 

2.    

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގގ

 

3.    

  ؛ބިލް އެއަރވޭ ނުވަތަ ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް

 

4.    

 ؛އިންވޮއިސް ޕްރޮފޯމާ ހަދާފައިވާ މުދަލަށް

 

5.    

 ާމުދ ނުވަތަ ލިޔުންތައް އޯޑަރކުރިގޮތުގެ އާއި ކޮންފަރމޭޝަން އޯޑަރ

 ބަސްވެފައިވާއެއް ވިއްކުމަށް ނުވަތަ ގަތުމަށް މުދާ ،ިއޯޑަރުތަކާއ ދޭ ގަތުމަށް

 .ލިޔުންތައް

 

6.    

 ސޯލް ނުވަތަ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ސޯލް މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ރާއްޖެއަށް

 ީލަރޑ ނުވަތަ އެކްސްކްލޫސިވް ނުވަތަ ކޮންސެޝަނަރ ސޯލް ނުވަތަ އޭޖެންޓް

 ަމާގުޅޭއެކ ވުންތަކާއިއެއްބަސް ގުޅޭ އެކަމާ ،ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ކަމަށް

 .ލިޔުންތައް އެހެނިހެން

7.    

 ފައިނޭންޝަލް ނުވަތަ ބޭންކެއް ،ދެއްކުމަށް ފައިސާ މުދަލަށް

 ރީގައިތި މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ކުރެވިފައިވާ މެދުވެރިކޮށް އިންސްޓިޓުޝަނެއް

 ؛ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

8.    

 ޑިޓްކްރެ އުމެންޓްރީޑޮކި ނުވަތަ (ސީ.އެލް) ކްރެޑިޓް އޮފް ލެޓަރ

 ؛ީ(ސ.ޑީ)

 

     )ހ(
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 ؛(ޑީ.ޑީ) ޑްރާފްޓް ޑިމާންޑް

 

     )ށ(

 ؛(ޓީ.ޓީ) ޓްރާންސްފަރ ޓެލެގްރެފިކް

 

     )ނ(

 (މުދަލަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ) ކްރެޑިޓް އޮފް ލެޓަރ އެކްސްޕޯޓް

 

     )ރ(

 ؛(ަމަދައްކާނ ޗެކުން ނުވަތަ ފައިސާއިން ނަގުދު) ރަސީދު ފައިސާގެ

 

     )ބ(

 ؛ރިކޯޑު ެމުޢާމަލާތުތަކުގ ފައިސާގެ ކުރެވޭ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިން

 

     )ޅ(

 ންޓްތަކުގެއެކައު ބޭންކް މައްސަލައާގުޅޭ ކުރެވޭ އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ؛ރިކޯޑުތައް

 

9.    

 ިކޮށްމެދުވެރ ކުންފުނި އިންޝުއަރެންސް ،ކޮށްފައިވާނަމަ އިންޝުއަރ މުދާ

 ؛ތައްލިޔުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މަލާތަކާގުޅޭމުޢާ ކުރެވިފައިވާ

 

10.    

 ؛ޕޮލިސީ އިންޝުއަރެންސް

 

     )ހ(

 ؛ލިޔުން އަންގައިދޭ ޕްރީމިއަމް އިންޝުއަރެންސް

 

     )ށ(

 ؛ދުރަސީ ފައިސާގެ ނުވަތަ ލިޔުން ދެއްކި ފައިސާ އިންޝުއަރެންސް

 

     )ނ(

 ؛ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް އިންޝުއަރެންސް

 

     )ރ(

 ؛ލިޔުން ސާރވޭކުރި ،ކުރާނަމަ ސަރވޭ ތަކެތި ނުވަތަ މުދާ

 

     )ބ(

 ؛ހުއްދަ ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް އަދި އިމްޕޯޓް

 

11.    

 ކާރުގެސަރު ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް ނުވަތަ އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއިން

 ؛ލިޔުންތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ކަމާބެހޭ

 

12.    

 ަސްޓަމްސްގެކ ،އޭޖެންޓުންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ،ފަރާތްތަކާއި އުފުލައިދޭ މުދާ

 މުޢާމަލާތު ުފަރާތްތަކާމެދ އެހެންވެސް ގުޅޭ މުޢާމަލާތަކާ އެ ،މެދުވެރިންނާއި

 .ލިޔުންތައް ކުރެވިފައިވާ

 

13.    

 ވާފައިވެވި ގަތުމަށް ،ވިއްކުމަށާއި މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް

 .އެއްބަސްވުންތައް

14.    
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 .ތައްއެއްބަސްވުން ވެވިފައިވާ ގަތުމަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 

15.    

 ިނާޔަތްޢ ޚާއްޞަ ބޭރުޤައުމުތަކުން މުދަލަށް ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން

 ؛ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބޭނުންވާ ހޯދުމަށް

 

16.    

 (ޕީ.އެސް.ޖީ) ޕްރިފަރެންސަސް އޮފް ސިސްޓަމް ޖެނެރަލައިޒްޑް

 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     )ހ(

 (ސަޕްޓާ) އެގްރީމެންޓް ޓްރޭޑިންގ ޕްރިފަރެންޝަލް ސާރކް

 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     )ށ(

 ؛ސެޓްފިކެޓް (ސަފްޓާ) އޭރިއާ ޓްރޭޑް ފްރީ އޭޝިއަން ސައުތު

 

     )ނ(

 ައިބ ްޓެޑްގްރާނ ޕްރޮގްރާމް ޓެރިފް ޕްރިފަރެންޝަލް ސްޕެޝަލް ދި

 ؛(ސީއޯ ޗައިނާ) ޗައިނާ

 

     )ރ(

 ފޮރ ކޮންސައިންމެންޓް އެންޑް އޮރިޖިން އޮފް ސެޓްފިކެޓް

 ؛(އޯ.ސީ) އެކްސްޕޯޓް

 

     )ބ(

 އޮފް ކޮންޒަވޭޝަން ދަ ފޮރ ކޮންވެންޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް

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

 

     )ޅ(

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

 

     )ކ(

 ހެލްތު ދޫކުރާ އޮތޯރިޓީއިން ޑްރަގް އެންޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސް

 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     )އ(

 ެޗްކ ދޫކުރާ އެގްރިކަލްޗަރުން އެންޑް ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ؛ސެޓްފިކެޓް

 

     (ވ)

 ްކުރުމަށްޗެކ ދިމާވޭތޯ ާލިޔުންތަކ މުދަލުގެ އެ މުދަލާއި ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް

 ؛ލިޔުންތައް ބޭނުންވާ

 

17.    

 ްޓިފިކޭޝަންއައިޑެނ މުދަލުގެ ފޮނުވާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ގެންނަގޮތަށް އަނބުރާ

 ލިޔުންތައް އަންގައިދޭ

 

18.    
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 މުދާ ޝޮޕްތަކަށް ޑިއުޓީފްރީ ،އިންވެންޓްރީއާއި ޝޮޕްތަކުގެ ފްރީ ޑިއުޓީ

 ؛ލިޔުންތައް ގުޅޭ މުދަލާ ލާކުވާހަ ވިއްކުމާއި މުދާ ވެއްދުމާއި

 

19.    

 ،ޓްރީއާއިއިންވެން ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ގުޅޭ ަލާމުދ ހަލާކުވާ ވިއްކުމާއި މުދާ ވެއްދުމާއި މުދާ ތަންތަނަށް އެފަދަ

 ؛ލިޔުންތައް

 

20.    

 ގުޅޭގޮތުން ަލާމުދ ޓްކުރާއެކްސްޕޯ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 އެފަރާތާ ާއިކަސްޓަމްސްއ ،ލިޔުމާއި އެންމެހައި ހުށަހަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ؛ލިޔުންތައް އެންމެހައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ދެމެދު

 

21.    

 ފޯމެޓްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ތެރޭގައި ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި

 .ެހިމެނޭނެއެވ ބުކްސް އެކައުންޓިންގ ންނަލިޔުންތަކާއިހު ރައްކާކުރެވިފައި

 

   )ށ(

 ޕޯޓްކުރާއެކްސް މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 ގެމަތިންގޮތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 196 ގަވާއިދުގެ މި ފަރާތްތަކުން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި ކުރިން ުމުގެހަމަވ މުއްދަތު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 ންގެނެސްގެ އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް ނުވަތަ ގެއްލުންދީ ލިޔުމަކަށް އެއްވެސް

 .ނުވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ުދާމ ރާއްޖެއަށް ،ލިޔުމެއް އެއްވެސް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ކަނޑައަޅާ ަކުންފަރާތްތ ކްސްޕޯޓްކުރާއެ މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓްކުރާ

 އަދާކުރަންޖެހޭ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،ހުރުމަކީ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ފަރާތެއްގެ އެހެން

 .ކަމެއްނޫނެވެ ބަރީއަވެވޭނެ އެފަރާތް ޒިންމާއިން

 

   )ރ(

 ކުރާބޭނުން ރައްކާކުރަން ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ،ވީނަމަވެސް ބަދަލުވީކަމުގައި އެއް ހާރޑްވެއަރ ނުވަތަ ަރއެއްސޮފްޓްވެއ

 މްސްއިންކަސްޓަ ނުގެނެސް އުނިއިތުރެއް އަދި ގެއްލުމެއް އެއްވެސް އެލިޔުންތަކަށް

 .ންމާއެކެވެޒި ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ބެލެހެއްޓުމަކީ ގޮތަށް ދެއްކޭނެ އެދިއްޖެނަމަ

 

   )ބ(

 ޝަރުޠުތައް ިވާބަޔާންކޮށްފައ ތިރީގައި ބެހެއްޓޭނީ އްގައިފޯމެޓެ އިލެކްޓްރޯނިކް ލިޔުންތައް

 .ފުރިހަމަވާނަމައެވެ

 

195

  

 ފޯމެޓުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް

 ބެހެއްޓުން ލިޔުންތައް

   )ހ( ؛ހުރުން ވުންޕްރިންޓްކުރެ ކަރުދާހަށް އެލިޔުންތައް ހިނދެއްގައި ކޮންމެ ބޭނުންވެއްޖެ

 ؛ހުރުން ބެލޭނެގޮތަށް ހޯދައި ފަސޭހައިން ލިޔުންތައް ބޭނުންވާ ހޯދަން

 

   )ށ(
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 ،ލުކުރާއިރުބަދަ ފޯމަކަށް ނޫން އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމަކުން އިލެކްޓްރޯނިކް ލިޔުންތައް

 ؛ހުރުން ބަދަލުނާންނަގޮތަށް އަސްލަށް ލިޔުންތަކުގެ އެބަދަލުކުރެވޭ

 

   )ނ(

 އެހެން ޔަވައިފި ފަރާތްތައް ލިބިފައިވާ ހުއްދަ ފަރާތުގެ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތައް

 .ެވުންނުގެނ ބަދަލެއް އަދި ނުކުރެވުން އެކްސެސް އެލިޔުންތަކަށް ،ފަރާތްތަކަށް

 

   )ރ(

 ްމެކޮނ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން އަދި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 ގޮތުން ލާބެހޭމުދަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކުން އެ ފަރާތަކުންވެސް

 ަލެއްމުދ އެ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 194 ވާއިދުގެގަ މި

 ދުވަހުގެ ހަރުއަ (އެކެއް) 1 ފެށިގެން ތާރީޚަކުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާ

 .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ މުއްދަތަށް

 

 ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ .196 )ހ(

 ޖެހޭ ބަލަހައްޓަން ލިޔުންތައް

 މުއްދަތު

 ގޮތުންބެހޭ މުދަލާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާ ްޖެއަށްރާއ

 (ހ) ާއްދާގެމ މި ،އުފުލިފައިވާނަމަ މައްސލައެއް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާނަމަ ތަޙުޤީޤެއް

 އެކަމެއް ،ވެސްއިތުރުވީނަމަ އަހަރަށްވުރެ (އެކެއް) 1 މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

  .ބަހައްޓަންވާނެއެވެ ލިޔުންތައް ުދަލަކާބެހޭމ އެ ނިމެންދެން މުޅިން

 

   )ށ(

 ނުވަތަ ފަރާތް އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ރާއްޖެއަށް،ކުރުމުގައި އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ޮސްތަނަކަށްގ ބަހައްޓާފައިހުރި ލިޔުން ފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދާ ރާއްޖެއިން

 ެކްސްޕޯޓްކުރިތާއ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ްކުރިތާއިމްޕޯޓ ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެ ،އޯޑިޓްކުރާނަމަ

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

 .ެއަންގަންވާނެއެވ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް އެކްސްޕޯޓްކުރި ރާއްޖެއިން ނުވަތަ
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 އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 އިންކަސްޓަމްސް ކުރުމަށް

 މުއްދަތު ޖެހޭ އަންގަން

 ނުވަތަ ިޔުމެއްލ ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 194 ގަވާއިދުގެ މި

 ،ޠަކާނުލައިޝަރު އެއްވެސް ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން ލިޔުންތަކެއް

 ފަރާތްތަކުން ުރާއެކްސްޕޯޓްކ މުދާ ިންރާއްޖެއ ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 ޔުންތައްއެލި އަދި .ހާމަކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ނުވަތަ އެލިޔުމެއް

 ޢަމަލެއް ްއެއްވެސ ފަރާތަކުން އެ ގޮތުން ފޯރުވުމުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވައި ބާރު ނުދެއްކުމަށް

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން

 

 ހާމަކުރުން ލިޔުންތައް .198

 ާއްދާގައިމ ވަނަ 194 ގަވާއިދުގެ މިް، ދަށުނ އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ ްޓަމްސްއިންކަސ

 ްއެލިޔުންތައ ގޮސް ތަނަކަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ބެލޭނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ބެލުމާއި ލިޔުން .199 )ހ(

 ސުވާލުކުރުން

 ބެހެއްޓިފައިވާ ލިޔުންތައް ،ަތެއްގައިހާލ ބަލަންބޭނުންވެއްޖެ ލިޔުންތައް މުދަލާބެހޭ

 ލިޔުމަކުން ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ (ސާޅީސްއަށް) 48 މަދުވެގެން ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ތަނަށް

   )ށ(
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 .އަންގަންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ އެކަން

 

 ޓިފައިވާބެހެއް ލިޔުންތައް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޭނާއ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ބަލަންވާނީ އެލިޔުންތައް ގޮސް ށްތަނަކަ

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ކަނޑައަޅާ

 

   )ނ(

 ިޝަނަރކޮމ ދާންވާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރުމަށްޓަކައި އޯޑިޓު ދަށުން މާއްދާގެ މި

 ،ާސޮއިކޮށްފައިވ މީހަކު ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް

 .އެކީގައެވެ އަމުރަކާ ބެލުމުގެ ލިޔުން ޯޑިޓްކުރުމަށްޓަކައިއ

 

   )ރ(

 ނުވަތަ ެރިފަރާތްވ ތަނެއްގެ އެ ،ފެށުމުގެކުރިން ބަލަން ލިޔުންތައް އޯޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި

 ބެލުމުގެ ލިޔުން ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ހުންނަމީހަކަށް ހަވާލުވެ އެތަނަކާ

 .ވެދޭންވާނެއެ ކޮޕީއެއް އަމުރުގެ

 

   )ބ(

 ތަކެއްޗާއި ގެފަރާތު ވެރި މުދަލުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އޯޑިޓްގެ ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 އްކަތްމަސަ ގޮތަށް ނުލިބޭނެ ގެއްލުން ތަކެއްޗަށް އެ ،ރައްކާތެރިވެ ތަންތަނަށް

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ޅ(

 ވެރިފަރާތް ،ހުަށްފަބެލުމ ލިޔުންތައް މުދަލާބެހޭ ،އޯޑިޓްކުރުމަށް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 މުދަލުގެ ،ކައިއޮޅުންފިލުވުމަށްޓަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަންޖެހޭ އިތުރަށް ،މެދުވެރިކޮށް

 އްޓިފައިވާބެހެ ލިޔުންތައް އަދި .ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތް

 ފަރާތާވެރި ގެމުދަލު ވަގުތުގައިވެސް ކުރަމުންދާ އޯޑިޓް އޮފީހެއްގައި ނުވަތަ ތަނުގައި

 .ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

 

   )ކ(

 ރިކަމާއިއެހީތެ ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރުމުގައި އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ކަށްސުވާލުތަ ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅޭގޮތުން ލިޔުންތަކާ އަދި އެއްބާރުލުން

 ޯޓްކުރާޕއެކްސް މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 އެންމެހައި ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ގުޅޭ މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ފަރާތްތަކުންނާއި

 .ވާންވާނެއެވެ ޖަވާބުދާރީ ފުރިހަމައަށް ފަރާތްތަކުން

 

   )އ(

 ފާހަގަ ށްކަސްޓަމްސްއަ ކަމަށް ހުރި މައްސަލަ ލިޔުންތަކުގައިި، ކުރުމުގައ އޯޑިޓް

 .އަތުލެވޭނެއެވެ ޮރިޖިނަލްއ އެލިޔުންތަކުގެ ،ކުރެވިއްޖެނަމަ

 

 އޯޑިޓްކުރުމުގައި، .200 )ހ(

 މައްސަލަ ލިޔުންތަކުގައި

 ފާހަގަކުރެވުން ހުރިކަން

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

 .ނެއެވެދޭންވާ ަށްވެރިފަރާތ މުދަލުގެ ކޮޕީއެއް އެއްގޮތްކަމުގެ އަސްލާ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ

 އޮރިޖިނަލް ްނިމުމުނ މައްސަލަ ނުވަތަ ފުރިހަމަވުމުން ބޭނުން ހިފެހެއްޓޭ ލިޔުން އަދި

 .ދޭންވާނެއެވެ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ލިޔުން

   )ށ(
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 ހިފެހެއްޓުނު އެ ،ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ ލިޔުމެއް އެއްވެސް ކުރުމަށްފަހު އޯޑިޓް ލިޔުންތައް

 ިންކަސްޓަމްސްއ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ެއްލިޔުމ އެނގޭނެ ތަފުސީލު ލިޔުމުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ނުވަތަ ފަރާތެއް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އޯޑިޓަކުން ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ފައިސާއަކާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތެއް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން

 އިތުރަށް ްއަށްކަސްޓަމްސ ފަރާތަކުން އެ ،ަގަވެފާހ މައްސަލައެއް އުނިއިތުރުގެ ގުޅިގެން

 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއް އެ ،ދައްކަންޖެހޭނަމަ ފައިސާއެއް

 ންއެކަ ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް)

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

 އުނިއިތުރު އޯޑިޓްކުރުމުގައި .201 )ހ(

 ަގަކުރެވުންފާހ

 ތުންވެރިފަރާ މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ަމްސްއިންކަސްޓ އެކަން ފާހަގަވެގެން ދައްކަންޖެހޭކަން ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން އަންގާ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ

 .ވާނެއެވެނިންމަން ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ރާތުންވެރިފަ މުދަލުގެ

 

   )ށ(

 ނުވަތަ ފަރާތެއް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް އޯޑިޓަކުން ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ފައިސާއަކާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތެއް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން

 ައިސާއެއްފ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ،ފާހަގަވެ އެއްމައްސަލަ އުނިއިތުރުގެ ގުޅިގެން

 ބާބުގައި  ދެވަނަ ބައިގެ ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި ،ރިފަންޑުކުރަންޖެހޭނަމަ

 .ރިފަންޑުކުރެވޭނެއެވެ ފައިސާ އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ނ(

 ،ިއލިޔުންތަކާ ބަލާ ކަސްޓަމްސްއިން ،އޯޑިޓްކުރުމުގައި ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ކަސްޓަމްސްއިން މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކުގެ ނަގާ ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނުވާނެއެވެ ހާމަކޮށްގެން ނުވަތަ ދީގެން އެހެންފަރާތަކަށް

 

 ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު .202 )ހ(

 މި ަކުރުމަކުންހާމ މުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ މަޢުލޫމާތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ނުބެލެވޭނެއެވެ ކަމަކަށް ޚިލާފުވި އާއި (ހ) މާއްދާގެ

 

   )ށ(

 ؛މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުންނަ ޢާންމުކޮށް

 

1.    

 ދީފައިވާ ލިޔުމުން ވެރިފަރާތުން އޭގެ ހުއްދަ ހާމަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތެއް އެ

 ؛މަޢުލޫމާތު

 

2.    

 ކުރެވޭހާމަ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ އެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ؛ތުމަޢުލޫމާ

3.    



132 

 

 

 ައްސަލައެއްމ އެ ކުރެވިގެން ތުހުމަތު ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ؛މަޢުލޫމާތު ޭބަދަލުކުރެވ މެދުގައި ދާއިރާތަކުގެ ކަމާބެހޭ ކުރުމުގައި ތަޙުޤީޤު

 

4.    

 ؛ަޢުލޫމާތުމ ހާމަކުރެވޭ ޝަރީޢަތެއްގައި މަދަނީ ހިންގޭ ގުޅިގެން މައްސަލައަކާ

 

5.    

 ުމެއްގެއެއްބަސްވ  ވެވިފައިވާ ދެމެދު ޤައުމަކާ އެހެން ސަރުކާރާއި ެހިދިވ

 ީޤަށްޓަކައިތަޙްޤ ކުށެއްގެ އެފަދަ ނުވަތަ ހުއްޓުވުމަށް ކުށެއް ޖިނާއީ ދަށުން

 ؛މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭ

 

6.    

 ބުތަކުގައިތަފާސްހިސާ ސަރުކާރުގެ ނޭނގޭގޮތަށް ފަރާތް ނިސްބަތްވާ މަޢުލޫމާތު

 .މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ހިމެނުމަށް

 

7.    

 ހޭހިތްހަމަނުޖެ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ގުޅޭގޮތުން އޯޑިޓާ ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 ކަށްއެފަރާތަ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ މިނިސްޓަރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

203.

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 ފާހަގަ ްކަމެއ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ުމުގައިކުރ އޯޑިޓް ކްލިއަރެންސް ޕޯސްޓް

 އެ ،އްޖެނަމަކުރެވި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާކަމަށް ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ކުރެވިއްޖެނަމަ

 ްސެކްޝަނަށ ކަމާބެހޭ ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލައެއް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި .204 )ހ(

 ކުރެވުން ފާހަގަ ްސަލައެއްމައ

 ޕޯޓްކުރާއެކްސް މުދާ ރާއްޖެއިން ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

 މި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މުޢާމަލާތްތައް ގުޅޭ މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ފަރާތްތަކުންނާއި

 މުދަލާ ތުރަށްިއ ލިޔުންތަކުގެ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 194 ގަވާއިދުގެ

 30 ިގެންފެށ ދުވަހުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހެޅުމަށް ލިޔުމެއް އެހެން ގުޅޭ

 ޅުމާމެދުހުށަހެ ނުވަތަ ހުށަނާޅައިފިނަމަ އެލިޔުމެއް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް)

 ްސްގެކަސްޓަމ ،ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤް މައްސަލައެއް އެ ކުރާނަމަ އިޢުތިރާޟު

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ޝަނަށްސެކް ކަމާބެހޭ

 

   )ށ(
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 ބައި ނުވަވަނަ

 

 އޭޖެންޓުން

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ކުލިއަރ ންކަސްޓަމްސްއި  މުދާ އެކްސްޕޯޓް  އިމްޕޯޓް ،މެދުވެރިންނަކީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ގޮތުގެ ެއްގޮތްވާއ ިދާގަވާއ ޤާނޫނާއި ކަންތައްތައް އެންމެހައި ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި

 ްސްގެކަސްޓަމ ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ ކުރުމުގައި މަތިން

ްތަކެވެ. ކުރެވިފައިވާ ފަރާތ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ،ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ

ާރި ިޔަފވމިގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ، 

  ކަށެވެ.ރިތަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރަޖިސްޓަ

 

.205 )ހ(

  

 މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ

 ގޮތުގައި ްގެމެދުވެރިނ ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) މާއްދާގެ މި

 ްލައިސަންސ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

މްސީލުކުރާ ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ވިޔަފާރިތައް ތަ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ސްވެފަރާތްތަކަކީ، ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ކޯހުން ފާ

 ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

  

   )ނ(

 ކަތްކުރާމަސައް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ިންގެމެދުވެރ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ވާންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މީހުންގައި
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 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް

 މީހުންގެ ބޭނުންވާ

 ޝަރުޠުތައް

 ަޢުލޫމާތުމ ގުޅޭ މުދަލާ ްސްޕޯޓްއެކ އިމްޕޯޓް ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ކްލިއަރ ާމުދ ކުރުމަށާއި މުޢާމަލާތް ގުޅޭ ލިޔުންތަކާ ،ދިނުމަށާއި ކަސްޓަމްސްއަށް

 ކޯހުން ީނުތަމްރ ހިންގާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތަކީ ކަނޑައަޅާ ކުރުމަށް

 ؛ފަރާތަކަށްވުން ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ފާސްވެ

 

  )ހ(

 ޝަރީޢަތަށް ެއްމައްސަލައ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އެތަކެތީގެ ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި

 ކަނޑައެޅުނު ޙުކުމުން އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒްކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު( ތިނެއް)03  މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު

 

   )ށ(
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 ެއްމައްސަލައ ޖީނާއީ ްފައިވާބަޔާންކޮށ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ޙުކުމެއް މުއްދަތެއްގެ ދިގު މަސްދުވަހަށްވުރެ ބާރަ ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަށް

 ަނޑައެޅުނުކ ޙުކުމުން އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް ޙުކުމް އެ ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު (އެކެއް)  01މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު

 

   )ނ(

 ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ުވެރިންގެމެދ ކަސްޓަމްސްގެ

 ގޮތުންމި. ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ކަސްޓަމްސްއިން މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ

 ،ކާނުލައިއަގަ ފަރާތަކަށް ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް)  05އަހަރަކު

 

.207 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ފާސް ދޫކުރެވޭ މީހުންނަށް

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

 ފީ ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ފާހަށް ހަދާ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ

 .އްކަންވާނެއެވެދަ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 .މިވަނީއެވެ ިބަޔާންކޮށްފައ ތިރީގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
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 މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 ންޖެހޭކުރަ ،ކުރުމަށްޓަކައި ކުލިއަރ ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް،އިމްޕޯޓް

 ތުގެމަތިންއެއްގޮތްވާގޮ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ންތައްތައްކަ އެންމެހައި

 .ކުރުން

 

  )ހ(

 ،ހެޅުމުގެކުރިންހުށަ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް

 .ަށަވަރުކުރުންކ ލިޔުންތޯ ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ޞައްޙަ އެލިޔުންތަކަކީ

 

   )ށ(

 ލިޔުންތަކާ ދިނުމަށާއި ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ މުދަލާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް

 ކޯހުން ަމްރީނުތ ހިންގާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތް ގުޅޭ

 .ނުފޮނުވުން ކުމުވައްޒަފަ އެހެން ފިޔަވައި މުވައްޒަފަކު ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ފާސްވެ

 

   )ނ(

 އެފަދަ ައުމާއިއ އަންނަ ހުށަހަޅަން ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ަމައެކަނިހ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި އައުން އަންނަ ބަލައި ލިޔުމެއް

 .ނުހިމެނެއެވެ ތެރެއަކު މުޢާމަލާތްތަކުގެ

  

   )ރ(

 ުވަތަނ ހިންގާކަން ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ

 އެކަން ަކަށްއަވަހ ވީއެންމެ އެނގިއްޖެނަމަ އުޅޭކަން ހިންގަން ނުވަތަ ހިންގައިފިކަން

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ބ(

 ގުޅޭގޮތުން މުދަލަކާ އެ ،ފަހުން ދޫކުރެވޭ މުދާ ނުވަތަ ތެރޭގައި ކްލިއަރކުރުމުގެ މުދާ

 މަޢުލޫމާތަކުން ދީފައިވާ ނުވަތަ ުންތަކުންލިޔ ހުށަހަޅާފައިވާ މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ

   )ޅ(
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 ފައިސާއެއް އިތުރަށް މުދަލަށް އެ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ފާހަގަކުރެވޭ

 .ދެއްކުން ފައިސާއެއް އެ ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ

 

 ންތައްލިޔު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 218 ގަވާއިދުގެ މި

 އެލިޔުންތައް ހާލަތެއްގައި އެދިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއިން އަދި ޓުމާއިބެލެހެއް ފައިލްކޮށް

 .ބެހެއްޓުން ފެންނާނެހެން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ކ(

 ުވައްޒަފުންގެމ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ށްފައިވާދޫކޮފާސް ކަސްޓަމްސްއިން މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއާއެކު ތެރެއިން

 ފާސް ީހެއްގެމ އެ ނުވަތަ ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން މީހަކު

 3  ގެންފެށި ދުވަހުން އެކަމެއްހިނގާ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ

 ؛ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް)

 

   )އ(

 ައިތިރީގ ،ގެފަރާތެއް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ެދުވެރިންގެމ ކަސްޓަމްސްގެ

 7 ފެށިގެން ހުންދުވަ ބަދަލުވި މަޢުލޫމާތު އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)

 

209.

  

 މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ބަދަލުވުން ަޢުލޫމާތުމ

 

 ވިޔަފާރީގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވުން؛

 

   )ހ(

 .ބަދަލުވުން ނަން ވިޔަފާރީގެ

 

   )ށ(

 .ބަދަލުވުން އެޑްރެސް ވިޔަފާރި ހިނގަމުންދާ

 

   )ނ(

 .ަނާކަމެކެވެމ ކުރުމަކީ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ

 

210.

  

 ކަންތައްތައް މަނާ ކުރުން

 

 ްތަކާއިލިޔުނ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ ޚިދުމަތްހޯދާ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 އެފަދަ ތިނެ ހުއްދަ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ރައްކާތެރިނުވުމާއި މަޢުލޫމާތުތަކަށް

 ަސްޓަމްސްއަށްކ ތެރޭގައި މީގެ .ހާމަކުރުން ފަރާތަކަށް އެހެން މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކާއި

 .ނުހިމެނެއެވެ ދިނުމެއް މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކާއި

 

   )ހ(

 ނުވަތަ ެއްލިޔުމ އެއްވެސް ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު

 ޢަމަލެއް ެއްވެސްއ ގޮތަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަކަށް އެފަދަ އަދި ،ހާމަކުރުމާއި މަޢުލޫމާތެއް

 .ކުރުން

 

   )ށ(

 ލިޔުމެއް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ރައްކާކޮށް ގުޅިގެން މުޢާމަލާތަކާ ރެވޭކު ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 ނުދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެލިޔުން އެދުމުން ބަލަންބޭނުންވެގެން ކަސްޓަމްސްއިން

 ނުވަތަ ނެތިކޮށްލުން ބައެއް ލިޔުމެއްގެ އެފަދަ ނުވަތަ ލިޔުމެއް އެފަދަ ،ފޮރުވުމާއި

   )ނ(
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 .ހަލާކުކޮށްލުން

 

 ސައްކަތްމަ އޮޅުވާލަން ކަނޑައެޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވޭ އެކުކަސްޓަމްސާ

 ލަފާ ަރާތަށްވެރިފ މުދަލުގެ ގޮތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ ކުރުން

 .ދިނުން

 

   )ރ(

 ްޕޯޓްކުރާއެކްސ މުދާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ފަރާތްތައް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް

ނުވަތަ  ާފަދަފޯރ އަސަރެއް ނޭދެވޭ ގުޅުމަށް އޮންނަ ދެމެދު ަސްޓަމްސްއާކ ފަރާތްތަކާއި

 އޮފިސަރުންނާއި މުއައްސަސާގެ އިޙްތިރާމް ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން؛ 

 

   )ބ(

 ަރާތްތަކަށްފ ކުރާ މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާއެކު ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ިންކަސްޓަމްސްއ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއިން  ީހިންގާނ ރާވައި ތަމްރީންތައް ދެވޭ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ

 

.211 )ހ(

  

 އިމްތިޙާން ތަމްރީނާއި

 

 ގައިމިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެވޭ ތަމްރީނުތަކު

ަސްޓަމްސްއަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ކ 36ބައިވެރިވެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 

 އްކުމުންނެވެ. ދެ

 

   )ށ(

 ަށްމުޢާމަލާތްކުރުމ ކަސްޓަމްސްއާއެކު ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ައްކަތްކުރާމަސ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ޓަމްސްއަށްކަސް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ މީހުން

 .ަހަޅަންވާނެއެވެހުށ

 

.212 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ރަޖިސްޓަރީ މީހުން ބޭނުންވާ

 ކުރުން

 ކަސްޓަމްސްގެ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 21 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު ހުއްދައަށްއެދޭ ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 

1. 

 

   

 .2 ؛ލިޔުން ކަމުގެ ވަޒީފާދިން އެމުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނިން

 

   

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

 ފަރާތުގެ ެހޭކަމާބ ސަރުކާރުގެ ،އެނގޭނެ އެމީހެއްގައިފުރިހަމަވާކަން ޝަރުޠުތައް

 ؛ލިޔުން

 

3. 

 

   

 (ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ ފޮޓޯ) ފޮޓޯ 2 ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ

 

4.    

 ީހެއްގެމ އެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމްބަސީން އެޤައުމެއްގެ ،ބިދޭސީއެއްނަމަ

 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް ނުވަތަ ރިކޯޑު ކުށުގެ

 

5.    
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 ެނިކުމެވުމުގެވަދ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޔާންކޮށްފައިވާބަ ދާގައިމާއް ވަނަ 206 ގަވާއިދުގެ މި މީހަކީ ހުށަހަޅާ އެދި ހުއްދައަށް

 ދުވަހުން ޅާހުށަހަ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،މީހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް

 ްޓަރީކޮށްރަޖިސ ކަސްޓަމްސްގައި މީހަކު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން

 ުތައްޝަރުޠ ާބަޔާންކޮށްފައިވ މިގަވާއިދުގައި އެމީހަކީ އަދި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް

 7 ފެށިގެން ންދުވަހު ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،މީހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަނުވާ

 ަންއެކ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)

 .އަންގަންވާނެއެވެ

  

   )ށ(

 ނަންްވަނ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ްޓަރީރަޖިސ ،ދޫކުރެވޭނީ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި މީހުން ބޭނުންވާ

 ޑުކާ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު މީހާގެ ކޮށްދެވޭ

 ވާރކް ަމަނުވާހ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެމީހަކީ އަދި. ގެނައުމުންނެވެ

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު ޕާމިޓުގެ

 

   )ނ(

 ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޓަމްސްއިންކަސް ،އުޅޭއިރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މީހުން މަސައްކަތްކުރާ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށްފައި ފެންނަގޮތަށް ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ

 

   )ރ(

 ޚުންތާރީ ދޫކުރި ލައިސަންސް މުއްދަތަކީ ގެ ލައިސަންސް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ދުވަހެވެ އަހަރު (އެކެއް) 1 މީލާދީ ފެށިގެން

 

213.

  

 މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ

 

 އިސަންސްލަ ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ދުމަތުގެޚި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ށަހަޅައިފިނަމަހު އެދި އައުކޮށްދިނުމަށް

 ށްވުރެމަތިންޕޮއިންޓަ 50 އުސޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ފެންވަރުބެލުމަށް

 .ކޮށްދެވޭނެއެވެ އައު ލައިސަންސް އެފަރާތެއްގެ ،ލިބިފައިވާނަމަ

 

.214 )ހ(

  

 އައުކޮށްދިނުން ލައިސަންސް

 ފައިވާބަޔާންކޮށް ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ޭނީކޮށްދެވ އައު ލައިސަންސް

 .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރީފީ

 

   )ށ(

   )ނ(  ޚިދުމަތް ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް، ހަމަވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ

 ަންސްިސލައ ދެވޭނީ އަލުން ޚިދުމަތް އެ އަދި .މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ ވަގުތީގޮތުން

 .އާކުރުމުންނެވެ
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 ހާލަތްތައް ނެބާޠިލުކުރެވޭ ލައިސަންސް  ދޫކުރެވިފައިވާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި

 

.215 )ހ(

  

 ބާޠިލުކުރުމާއި ލައިސަންސް

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ،ްުނފަރާތ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛އެދުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސް

 

1.    

 އުވާލުން ިވިޔަފާރ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

2.    

 ްއިންކަސްޓަމްސ ފެންވަރުބެލުމަށް ޚިދުމަތުގެ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

ާކްސް މެ ޓަށްވުރޕޮއިން )ފަންސާސް( 50 ްދަށުނ އުސޫލުގެ ކަނޑައަޅައިފައިވާ

 ދަށްވުން؛

 

3. 

 

 

   

   

 ޓަމްސްގެކަސް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،އުޅަނދުފަހަރާއި އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ޭނީކުރެވ އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. ކަސްޓަމްސްގައި

 

4.    

 ،ްޖެނަމަބާޠިލުކުރެވިއ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ިންނަށްމެދުވެރ ކަސްޓަމްސްގެ

 ުވަހުންދ ބާޠިލުކުރި އެލައިސަންސް ،ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް އަލުން އެފަރާތަކަށް

 .ފަހުންނެވެ މަސްދުވަސް (ހަތަރެއް) 04 ފެށިގެން

 

   )ށ(

، ެއްުށކ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ނ) އަދި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 206 ގަވާއިދުގެ މި

 ށްފިކަމަށްކޮ މީހަކު ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ތުމަށްވަދެނުކު ސަރަޙައްދަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރުމުގައި އްކުށެ އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ

  ކަށްފަރާތަ އެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވިކަމަށް

އަށް ްޓަމްސްކަސ ްދަ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރުދޫކޮށްފައިވާ ހުއ

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

.216 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ދޫކުރެވިފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް

 ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަ

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ށްޙުޤީޤަތަ ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ނުކުރަން ވާދަޢު ނުވަތަ، ނުވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .އެވެދޭންވާނެ އެފަރާތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ،ނިންމައިފިނަމަ

 

   )ށ(

 ވެރިންމެދު ކަސްޓަމްސްގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ެކްސްޕޯޓްކުރާއ ނުވަތަ ފަރާތުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއް އެ ،ކުރެވޭނީ ކްލިއަރ ުވެގެންޝާމިލ

 ޔުމުންލި ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން ޢައްޔަންކޮށް މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފަރާތުން

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ

217.

  

 ކްލިއަރކުރުން މުދާ
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 މުދާ ،ފަރާތްތަކުން ފައިވާރަޖިސްޓަރީކޮށް ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 އަހަރު (ކެއްއެ) 01 ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބޭނުންވާ ކްލިއަރކުރުމަށް

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދުވަސްވަންދެން

 

.218 )ހ(

  

 ބެލެހެއްޓުން ލިޔުންތައް

 ؛ންތައްލިޔު އެންމެހައި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ

 

1.    

 ުޅޭގޮތުންގ މުދަލާ ދެމެދު މެދުވެރިންނާ ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިފަރާތާއި މުދަލުގެ

 ؛ލިޔުންތައް އެންމެހައި މުޢާމަލާތްކުރެވޭ

 

2.    

 ؛ލިޔުންތައް ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ފައިސާގެ މުދަލާގުޅޭ

 

3.    

 ފަސޭހައިން ާނީބަލަހައްޓަންވ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ފައިލްކޮށްފައެވެ ތަރުތީބުން ހޯދޭނެހެން

 

   )ށ(

 އެ ގޮތަކާމެދު ޢަމަލުކުރި ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅޭގޮތުން މެދުވެރިންނާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ބަލައިދިނުމަށް އިތުރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން

 މަސައްކަތްތައް އޭޖެންޓުންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި އެދި 

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ބަލަހައްޓާ

 

.219 )ހ(

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 ،ތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

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

އި ނުނިމޭނަމަ، އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގަ .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް

 ނެއެވެ.ންވާނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް، އެކަން އެފަރާތަށް އަންގަ

 

   )ށ(

 ތެރޭގައި ެދުވަހުގ (ުވަދިހަނ) 90 ޝާއިޢުކުރާތާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދު

 އަލުން ަމަކޮށްފުރިހ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ،މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރެވޭފުރިހަމަނު ޝަރުޠު ހަމަވާއިރު މުއްދަތު މިގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ

 .ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ ޚިދުމަތްދިނުން މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ
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 ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝަރުޠުތައް

 މުއްދަތު ދެވޭ
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 ބާބު ދެވަނަ

 

 އޭޖެންޓުން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 

 

 އަންނަ ށްދިވެހިރާއްޖެއަ ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު ޑިޕްލޮމެޓިކް ބޭރުޤައުމުތަކުގެ

 ައޮންނ ދަށުގައި ޓްރޯލުގެކޮން ކަސްޓަމްސްގެ ،އުޅަނދުފަހަރާއި އެންމެހައި

 އޭޖެންޓަކު ލްލޯކަ ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އުޅަނދުފަހަރާ

 ކަސްޓަމްސްގައި އޭޖެންޓަކީ ހަމަޖައްސާ މިގޮތުން .ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ

 .ވާންވާނެއެވެ ފަރާތެއްކަމުގައި ލިބިފައިވާ ލައިސަންސް ް،ރަޖިސްޓަރީކޮށ

  

.221 )ހ(

  

 އޭޖެންޓުން އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ވަކިކުރުން ،ހަމަޖެއްސުމާއި

 ެރިފަރާތުންވ އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ހަވާލުވެފައިވާ އޭޖެންޓްކަމާ އުޅަނދެއްގެ

 ހަމައަށް ާރީޚާތ އެދޭ އެކަމަށް ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވަކިކުރަން އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދެއްގެ

 ފައިސާއެއް އެ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެއްވެސް ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ވަކިކުރެވޭނެއެވެ އޭޖެންޓް ހުށަހެޅުމުން ދެއްކުމަށްފަހުކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 ްގެކަސްޓަމްސ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،އުޅަނދުފަހަރާއި އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ސްގައިަސްޓަމްކ ކުރެވޭނީ އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ

 ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

 

.222 )ހ(

  

 އުޅަނދުފަހަރުގެ

 އޭޖެންޓްކަންކުރުން

 ޭޖެންޓުންގެއ އުޅަނދުފަހަރުގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

  ކުރުމުގެ ްއޭޖެންޓްކަނ އުޅަނދުފަހަރުގެ ،ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ްސްލައިސަނ

 

   )ށ(

 ައްކަތްކުރާމަސ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .ވާންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މީހުންގައި
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 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ތައްޝަރުޠު މީހުންގެ ބޭނުންވާ

 ޝަރީޢަތަށް ެއްމައްސަލައ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އެތަކެތީގެ ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި

 ކަނޑައެޅުނު ޙުކުމުން އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު( ތިނެއް)03  މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު

 

   )ހ(

 މައްސަލައެއް ޖީނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަވާއިދުގައިގ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ކޮށްފައިވާނަމަ ޙުކުމެއް ދިގުމުއްދަތެއްގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ ބާރަ ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަށް

 އަދަބު ކަނޑައެޅުނު ޙުކުމުން އެ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް ޙުކުމް އެ

   )ށ(
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 .ވެފައިވުން އަހަރު( އެކެއް)  01މަޢާފުކުރެވުނުތާ

 

 އިސަރަޙައްދުތަކުގަ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ގޮތުންމި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ކަސްޓަމްސްއިން މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ

 ،ަގަކާނުލައިއ ފަރާތަކަށް ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް)  05އަހަރަކު

 

.224 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ފާސް ދޫކުރެވޭ މީހުންނަށް

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

 ފީ ައިވާްކޮށްފބަޔާނ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ފާހަށް ހަދާ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 .މިވަނީއެވެ ައިބަޔާންކޮށްފ ތިރީގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ
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 އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 ްގެކަސްޓަމްސ ،ިދިވެހިރާއްޖޭގައ ،އުޅަނދުފަހަރާއި އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ޭގޮތުންގުޅ ކުރުމާ އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ އޮންނަ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ

 ތުގެމަތިންއެއްގޮތްވާގޮ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

 .ކުރުން

 

   )ހ(

 ނާއިނޫޤާ ފަސިންޖަރަކު ނުވަތަ ފަޅުވެރިއަކު އުޅަނދެއްގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި

 އުޅޭކަން ްގަންހިނ ނުވަތަ ހިންގައިފިކަން ނުވަތަ ހިންގާކަން ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަވަހަކަށް ވީއެންމެ އެނގިއްޖެނަމަ

 

   )ށ(

 ތަކެތި ިންރާއްޖެއ ،އެތެރެކުރުމާއި ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ތްތަކުގައިމަސައްކަ ކުރަމުންގެންދާ ކަސްޓަމްސްއިން ޓުވުމަށްޓަކައިހުއް ބޭރުކުރުން

 ؛އެއްބާރުލުންދިނުން އެހީތެރިވެ

 

   )ނ(

 ުފަހަރުގެއުޅަނދ ،ގުޅޭގޮތުން އުޅަނދުފަހަރާ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ިގައިބައ ވަނަ 2 ގަވާއިދުގެ މި ކަމުގައި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ އޭޖެންޓުން

 ؛ކުރުން ކަންތައްތައް ަޔާންކޮށްފައިވާބ

 

   )ރ(

 ާފުވުމުގެޚިލ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އުޅަނދެއް ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 އެއްވެސް ށްކަސްޓަމްސްއަ ގޮތަކުން އެނޫންވެސް ނުވަތަ ޖޫރިމަނާގެގޮތުގައި ސަބަބުން

 ؛ދެއްކުން ފައިސާއެއް އެ ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ފައިސާއެއް

   )ބ(
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 ްވާރޑްއިނ އުޅަނދުފަހަރަށްަށް ދާ ތަންތަނ އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 ސްޓަމްސްގެކަ ފޮނުވޭ ދިނުމަށް ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް ،ދިނުމަށާއި ކްލިއަރެންސް

 އުމާއި،އެތަންތަނަށް ގެންދިޔުމާއި، ގެނައުމާއި، އެއޮފިސަރުންގެ ކެ އޮފިސަރުން

 ިނުން؛ައްސައިދހަމަޖ އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓުގެ ޚަރަދުގައި ހުރުމުގެ ކަންތައް

 

   (ޅ)

 ކަންތައް ބޭލުމުގެ އަރުވައި މުދާ ަށްތަންތަނ އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

މާއި، އެތަންތަނަށް ގެންދިޔު ްއޮފިސަރުނ ކަސްޓަމްސްގެ ފޮނުވޭ ބެލެހެއްޓުމަށް

ގެ ޭޖެންޓުގެ އރުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެނައުމާއި، އެއޮފިސަރުންގެ ކެއުމާއި، ހު

 ައްސައިދިނުން؛ހަމަޖ ޚަރަދުގައި

   (ކ)

 ސަރވޭ އިންކަސްޓަމްސް ބެލުމަށްޓަކައި މިންވަރު ތެޔޮއެޅޭ ބަންކަރު އުޅަނދުފަހަރަށް

 ؛ރުވައިދިނުންފޯ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަމާގުޅޭގޮތުން، ކުރުމުގައި

 

   )އ(

 ަރުވައިއ މުދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ތަންތަނުން އެހެން ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ

 މުއިންތިޒާ ބެލޭނެ ބެލުންތައް ބޭނުންވާ ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން ބޭލުމުގައި

 ؛ހަމަޖެއްސުން

 

   )ވ(

 ފާސް ގޮސްއައިސްވުމުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ތެރެއިން މުވައްޒަފުންގެ ކުންފުނީގެ

 އެ ނުވަތަ ،މަނިޔާވެއްޖެނަ ނުވަތަ، ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން މީހަކު ދޫކުރެވިފައިވާ

 ދުވަހުން ާހިނގ އެކަމެއް ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ ފާސް މީހެއްގެ

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

 

   )މ(

 ަސައްކަތްމ އޮޅުވާލަން ކަނޑައެޅިގެން ްތަކުގައިމުޢާމަލާތ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 އޭޖެންޓުން ގެއުޅަނދުފަހަރު ގޮތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ ކުރުން

 .ނުވާނެއެވެ މަސައްކަތްކޮށްގެން

 

   )ފ(

 ްޓަމްސްއާކަސ ފަރާތްތަކާއި ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅޭގޮތުން އުޅަނދުފަހަރާ

 ރުގެއުޅަނދުފަހަ ޢަމަލެއް ފޯރާފަދަ އަސަރެއް ނޭދެވޭ ގުޅުމަށް ައޮންނ ދެމެދު

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން އޭޖެންޓުން

 

   )ދ(

 ތިރީގައި ،ެކުންފުންޏެއްގ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

  7ފެށިގެން ހުންވަދު ބަދަލުވި މަޢުލޫމާތު އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)

226.

  

 މަޢުލޫމާތު އޭޖެންޓުންގެ

 ބަދަލުވުން
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 .ބަދަލުވުން މިލްކުވެރިކަން ކުންފުނީގެ

 

   )ހ(

 .ބަދަލުވުން ނަން ކުންފުނީގެ

 

   )ށ(

 .ބަދަލުވުން އެޑްރެސް ކުންފުނީގެ

 

   )ނ(

 ރުމަށްމުޢާމަލާތްކު ކަސްޓަމްސްއާއެކު ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ ަނދުފަހަރުގެއުޅ

 ައްކަތްކުރާމަސ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ޓަމްސްއަށްކަސް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ މީހުން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

.227 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ރަޖިސްޓަރީ މީހުން ބޭނުންވާ

 ކުރުން

 ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައ21ި  ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު އެދޭ ހުއްދައަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 

1.    

    .2 ؛ްލިޔުނ ދިންކަމުގެ ވަޒީފާ އެމުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނިން

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

 ބެހޭކަމާ ސަރުކާރުގެ ،އެނގޭނެ ފުރިހަމަވާކަން އެމީހެއްގައި ޝަރުޠުތައް

 ؛ލިޔުން ފަރާތުގެ

 

3.    

 (ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ ފޮޓޯ) ފޮޓޯ 2 ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ

 

4.    

 ީހެއްގެމ އެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމްބަސީން އްގެއެޤައުމެ ،ބިދޭސީއެއްނަމަ

 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް ނުވަތަ ރިކޯޑު ކުށުގެ

 

5.    

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 މާއްދާގައި ަނަވ 223 ގަވާއިދުގެ މި މީހަކީ ހުށަހަޅާ އެދި ހުއްދައަށް ވަދެނިކުމެވުމުގެ

 އެދި ރުމަށްރަޖިސްޓަރީކު ،މީހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ވާބަޔާންކޮށްފައި

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

 ަޔާންކޮށްފައިވާބ މިގަވާއިދުގައި އެމީހަކީ އަދި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 ދުވަހުން ހަޅާހުށަ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،ހަކަށްވާނަމަމީ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް

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

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

   )ނ( ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ
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 ރަޖިސްޓަރީ ،ދޫކުރެވޭނީ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި ްމީހުނ ބޭނުންވާ

 ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު މީހާގެ ކޮށްދެވޭ

 ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެމީހަކީ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ

 .ނައުމުންނެވެގެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު ޕާމިޓުގެ

 

 ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 މްސްގެކަސްޓަ ،ފަރާތްތަކުން ދީފައިވާ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްއިން ވަދެނުކުމެވުމަށް

 ގޮތަށްފެންނަ ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ،އުޅޭއިރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި

 .ްނަންވާނެއެވެހުނ ހަރުކޮށްފައި

 

   )ރ(

 އައިސްވާއިރުގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް ދަށުގައިވާ އޭޖެންޓްކަމުގެ އެފަރާތުގެ އޭޖެންޓުން

 ަހަރަށްއުޅަނދުފ ނެތި ފާސް އަދި .އޮންނަންވާނެއެވެ އަތުގައި ފާސް އޭޖެންޓުންގެ

 .މަނާކަމެކެވެ ދިއުމަކީ

 

   )ބ(

 އެ ވާނީބޭނުންކުރަން ފާސް އިމީދާ ދޫކުރެވިފައިވާ އޭޖެންޓުންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 މިފަދަ .ށެވެފޭބުމަ އަރައި އުޅަނދުފަހަރަށް ދަށުގައިވާ އޭޖެންޓްކަމުގެ އޭޖެންޓެއްގެ

 ފާސް ،ދިނުމާއި މީހުންނަށް އެހެން ފާސް އެ ،މީހުން ދޫކުރެވިފައިވާ ފާސް

 ގެންޓްކަމުއެޖެ އޭޖެންޓުންގެ އެ ބޭނުންކޮށްގެން ފާސް ފަރާތްތަކުން ދޫކުރެވިފައިވާ

 ަކީއަރައިފޭބުމ އުޅަނދުފަހަރަށް އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު ދަށުގައިވާ

 .މަނާކަމެކެވެ

 

   )ޅ(

 ާރީޚުންތ ދޫކުރި ލައިސަންސް މުއްދަތަކީ ގެ ލައިސަންސް އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .ދުވަހެވެ އަހަރު (އެކެއް) 1 މީލާދީ ފެށިގެން

 

228.

  

 މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ

 

 ލައިސަންސް ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ އޭޖެންޓުންގެ ަނދުފަހަރުގެއުޅ

 ދުމަތުގެޚި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި އައުކޮށްދިނުމަށް

 ށްވުރެމަތިންޕޮއިންޓަ 50 އުސޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ފެންވަރުބެލުމަށް

 .ކޮށްދެވޭނެއެވެ އައު ލައިސަންސް ާތެއްގެއެފަރ ،ލިބިފައިވާނަމަ

 

.229 )ހ(

  

 އައުކޮށްދިނުން ލައިސަންސް

 އަހަރީ ފައިވާބަޔާންކޮށް ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ކޮށްދެވޭނީ އައު ލައިސަންސް

 .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފީ

 

   )ށ(

   )ނ( ޚިދުމަތް ދޭ ސްޓަމްސްއިންކަ ފަރާތަކަށް އެ، ހަމަވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު ލައިސަންސްގެ
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 ލައިސަންސް ދެވޭނީ އަލުން ޚިދުމަތް އެ އަދި .މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ ވަގުތީގޮތުން

 .އާކުރުމުންނެވެ

 

 ހާލަތްތައް ޭނެބާޠިލުކުރެވ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ އޭޖެންޓުންނަށް އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި

 

.230 )ހ(

  

 ބާޠިލުކުރުމާއި ައިސަންސްލ

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ،ތުންފަރާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ؛އެދުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސް

 

1.    

 ފުނިކުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .އުވާލުން

 

2.    

 މްސްއިންކަސްޓަ ފެންވަރުބެލުމަށް ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 މުގެލިބު ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓަށްވުރެ 50 ދަށުން އުސޫލުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ފަހަރު (ދޭއް) 2 ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ސަބަބުން

 ؛ރަނގަޅުނުވުން ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އެންގުމުންވެސް

 

3.    

ގެ ުެންޓނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އުޅަނދުފަހަރުގެ އެޖއެހެން ޤާ

 ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން.ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

4.    

 ،ިއްޖެނަމަބާޠިލުކުރެވ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ އޭޖެންޓުންނަށް އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ުވަހުންދ ާޠިލުކުރިބ އެލައިސަންސް ،ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް އަލުން އެފަރާތަކަށް

 .ފަހުންނެވެ މަސްދުވަސް (ހަތަރެއް) 04 ފެށިގެން

 

   )ށ(

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

 ޮށްފިކަމަށްކ މީހަކު ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރުމުގައި އްކުށެ އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ ވަތަނު އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ

 ލައިގައިމައްސަ އެ، ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވިކަމަށް

 ަރީޢަތުންޝ މައްސަލައާމެދު އެ ނުވަތަ ނިމެންދެން ގޮތެއް ބެހޭގޮތުން ދަޢުވާކުރުމާ

 .ވެހިފެހެއްޓޭނެއެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ނިމެންދެން ގޮތެއް

 

.231 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ދޫކުރެވިފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް

 ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަ

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ްތަޙުޤީޤަށ ކަސްޓަމްސްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ނުކުރަން ވާދަޢު ނުވަތަ، ނަމަނުވެއްޖެ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .އެވެދޭންވާނެ އެފަރާތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ،ނިންމައިފިނަމަ

 

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

 ިފައިވާދޫކުރެވ އެފަރާތަކަށް ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ހުއްދަ

 

   )ނ(

 ތަކާމެދުގޮ ޢަމަލުކުރި ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅޭގޮތުން އޭޖެންޓުންނާ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ބަލައިދިނުމަށް އިތުރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ އޭޖެންޓުންގެ

 ސައްކަތްތައްމަ އޭޖެންޓުންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި އެދި

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ބަލަހައްޓާ

 

.232 )ހ(

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 ،ތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

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

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ާތަށްފަރ

 

   )ށ(

 ތެރޭގައި ެދުވަހުގ (ނުވަދިހަ) 90 ޝާއިޢުކުރާތާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިގަވާއިދު

 ޝަރުޠުތައް ައިވާބަޔާންކޮށްފ މިގަވާއިދުގައި ފަރާތްތަކުން ކުރާ އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ޝަރުޠު ރުހަމަވާއި މުއްދަތު މިގޮތުން .ންވާނެއެވެކުރަ ރަޖިސްޓަރީ އަލުން ފުރިހަމަކޮށް

 ިނުންޚިދުމަތްދ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ ފުރިހަމަނުކުރެވޭ

 .ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ

 

233.

  

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝަރުޠުތައް

 މުއްދަތު ދެވޭ

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

 ފަރާތުން ގެއޮޕަރޭޓަރުން ކޫރިއަރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ،ޖެންޓުންނަކީއޭ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ތުންމިގޮ .އޭޖެންޓުންނެވެ ލޯކަލް އެފަރާތްތަކުގެ ޙަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖޭގައި

 .ރަންވާނެއެވެރަޖިސްޓަރީކު ކަސްޓަމްސްގައި އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް ޙަރަކާތްތެރިވާ

 

.234 )ހ(

  

 އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ގޮތުގައި ުންގެއޭޖެންޓ ކޫރިއަރ ލޯކަލް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ހ) މާއްދާގެި މ

 .ުރަންވާނެއެވެދޫކ ކަސްޓަމްސްއިން ލިޔުމެއް އެކަމުގެ ،ފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ

 

   )ށ(

 ޑިއުޓީ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ އޭޖެންޓަކަށް ކޫރިއަރ ލޯކަލް ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ންޖެހޭދައްކަ

 ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި އެއްވަނަ ބައިގެ ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި ކުރެވޭނީ

235.

  

 ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 މުޢާމަލާތުކުރުން
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 އިމްޕޯޓް ތެރޭގައި މީގެ .ވުމަށްފަހުގައެވެ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ދޫކުރެވޭ ނެގުމެއްނެތި ުޓީޑިއ

 

 ލޯކަލް ށްކުރުމަ ކްލިއަރ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ެއްޗާތަކ އެފަދަ މީހުންނާއި ނުވާފޮ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ

 ގައިތިރީ މީހުންގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅޭގޮތުން

 .ވާންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

236.

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ޝަރުޠުތައް މީހުންގެ ބޭނުންވާ

 ްސްއަށްކަސްޓަމ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް ަށްކުރުމ ކްލިއަރ ތަކެތި

 ފާސްވެ ްކޯހުނ ތަމްރީނު ހިންގާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،މީހުންނަކީ ފޮނުވާ

 ؛ފަރާތަކަށްވުން ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް

 

   )ހ(

 ަތަށްޝަރީޢ ެއްމައްސަލައ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އެތަކެތީގެ ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި

 ަނޑައެޅުނުކ އެޙުކުމުން ނުވަތަ ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ

 .ވެފައިވުން އަހަރު( ތިނެއް)03  މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު

 

   )ށ(

 ެއްމައްސަލައ ޖީނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ޮށްފައިވާނަމަކ ޙުކުމެއް ދިގުމުއްދަތެއްގެ ްވުރެމަސްދުވަހަށ ބާރަ ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަށް

 އަދަބު ކަނޑައެޅުނު އެޙުކުމުން ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒުކޮށް އެޙުކުމް

 .އަހަރުވެފައިވުން( އެކެއް)01  މަޢާފުކުރެވުނުތާ

 

   )ނ(

 ިސަރަޙައްދުތަކުގައ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ލޯކަލް ގޮތުންމި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ކަސްޓަމްސްއިން މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ

 ،ައިނުލ އަގަކާ ފަރާތަކަށް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް)  05އަހަރަކު

 

.237 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ފާސް ޭދޫކުރެވ މީހުންނަށް

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

 ފީ ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ފާހަށް ހަދާ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 .މިވަނީއެވެ އިބަޔާންކޮށްފަ ތިރީގައި ޒިންމާ ތާއިމަސްއޫލިއްޔަ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

238.

  

 އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ްއެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިނ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

  )ހ(
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 .ކުރުން

 

 ނުވަތަ ުންޕޯސްޓ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 25 ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ަހެޅުންހުށ މެނިފެސްޓު އޭޖެންޓް ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ

 

   )ށ(

 ުވަތަނ ހިންގާކަން ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ

 އެކަން ަކަށްއަވަހ ވީއެންމެ އެނގިއްޖެނަމަ އުޅޭކަން ހިންގަން ނުވަތަ ހިންގައިފިކަން

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ނ(

 މުވައްޒަފުންގެ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ށްފައިވާފާސްދޫކޮ ްކަސްޓަމްސްއިނ މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއާއެކު ތެރެއިން

 ފާސް ީހެއްގެމ އެ ނުވަތަ ،ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން މީހަކު

 3 ގެންފެށި ދުވަހުން އެކަމެއްހިނގާ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ

 ؛ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިނެއް)

 

   )ރ(

 ސައްކަތްމަ އޮޅުވާލަން ކަނޑައެޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވޭ ާއެކުކަސްޓަމްސ

 އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް ގޮތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ ކުރުން

 .ނުވާނެއެވެ މަސައްކަތްކޮށްގެން

 

   )ބ(

 ްގުޅޭގޮތުނ މުދަލާ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ުޅުމަށްގ އޮންނަ ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތްތަކާއި ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް ޢަމަލެއް ފޯރާފަދަ އަސަރެއް ނޭދެވޭ

 

   )ޅ(

 ތިރީގައި ،ކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

  7ފެށިގެން ހުންދުވަ ބަދަލުވި މަޢުލޫމާތު އެ ،ބަދަލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު ޮށްފައިވާބަޔާންކ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް)

 

239.

  

 އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ބަދަލުވުން މަޢުލޫމާތު

 

 .ބަދަލުވުން މިލްކުވެރިކަން ކުންފުނީގެ

 

   )ހ(

 .ބަދަލުވުން ނަން ކުންފުނީގެ

 

   )ށ(

 .ބަދަލުވުން އެޑްރެސް ކުންފުނީގެ

 

   )ނ(
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 .ެގެންނުވާނެއެވކޮށް ކަމެއް އެއްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

240.

  

 ކަންތައްތައް ނުވާނެ ކޮށްގެން

 

 ގުޅޭ ާތަކެއްޗ ގެންނަ ްފަރާތްތަކުނ ޚިދުމަތްހޯދާ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ނެތި ހުއްދަ ެވެރިފަރާތުގ މުދަލުގެ ،ރައްކާތެރިވުމާއި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ލިޔުންތަކާއި

 ރޭގައިތެ މީގެ .ހާމަކުރުން ފަރާތަކަށް އެހެން މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކާއި އެފަދަ

 .ނުހިމެނެއެވެ މަޢުލޫމާތުދިނުން ލިޔުންތަކާއި ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ހ(

 ަސައްކަތްމ އޮޅުވާލަން ކަނޑައެޅިގެން މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވޭ ްއާއެކުކަސްޓަމްސ

 ލަފާ ަރާތަށްވެރިފ މުދަލުގެ ގޮތަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ ކުރުން

 .ދިނުން

 

   )ށ(

 ުރުމަށްކ ކްލިއަރ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 އެފަދަ ިމީހުންނާއ ފޮނުވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ ރކޫރިއަ ލޯކަލް

 ީހުންމ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ

 ަށްކަސްޓަމްސްއ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

.241 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަންނަން ރަޙައްދުތަކަށްސަ

 ރަޖިސްޓަރީ މީހުން ބޭނުންވާ

 ކުރުން

 ކަސްޓަމްސްގެ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 21 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛އެދޭފޯމު ހުއްދައަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 

1.    

 ؛ލިޔުން ދިންކަމުގެ ވަޒީފާ އެމުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނިން

 

2.    

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

 ފަރާތުގެ ެހޭކަމާބ ސަރުކާރުގެ ،އެނގޭނެ އެމީހެއްގައިފުރިހަމަވާކަން ޝަރުޠުތައް

 ؛ލިޔުން

 

3.    

 (ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ ފޮޓޯ) ފޮޓޯ 2 ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ

 

4.    

 ީހެއްގެމ އެ ޯޒްކޮށްފައިވާއެންޑ އެމްބަސީން އެޤައުމެއްގެ ،ބިދޭސީއެއްނަމަ

 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް ނުވަތަ ރިކޯޑު ކުށުގެ

 

5.    

 ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 މި މީހަކީ ހުށަހަޅާ އެދި ހުއްދައަށް ވަދެނިކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ަޔާންކޮށްފައިވާބ މާއްދާގައި ވަނަ 236 ގަވާއިދުގެ

 (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،މީހަކަށްވާނަމަ

   )ށ(



150 

 

 .ެދޫކުރަންވާނެއެވ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި މީހަކު އެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 ،މީހަކަށްވާނަމަ ރިހަމަނުވާފު ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި އެމީހަކީ އަދި

 ދުވަހުގެތެރޭގައި (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 

 ުންގުޅޭގޮތ ތަކެއްޗާ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 އިކަސްޓަމްސްގަ މީހުން ބޭނުންވާ ވަންނަން ސަރަޙައްދުތަކަށް ްސްގެކަސްޓަމ

 ަމަނުވާހ މުއްދަތު މީހާގެ ކޮށްދެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ،ދޫކުރެވޭނީ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 ިދޭސީއެއްނަމަބ އެމީހަކީ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

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

 .ގެނައުމުންނެވެ

 

   )ނ(

 ުރުމަށްކ ކްލިއަރ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 އެފަދަ ިމީހުންނާއ ފޮނުވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ީހުންމ މަސައްކަތްކުރާ ރަޙައްދުތަކުގައިސަ ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ

 ފާސް ާދޫކޮށްފައިވ ކަސްޓަމްސްއިން ،އުޅޭއިރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށްފައި ފެންނަގޮތަށް

 

   )ރ(

 ތާރީޚުން ުރިރަޖިސްޓަރީކ ،ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 .ދުވަހަށެވެ އަހަރު (އެކެއް) 1 މީލާދީ ގެންފެށި

 

242.

  

 މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ

 

 ަޖިސްޓަރީރ ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރީގެ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެދި އައުކޮށްދިނުމަށް

 ަށްޕޮއިންޓ50  އުސޫލުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ްޓަމްސްއިންކަސ ބެލުމަށް ފެންވަރު

 .ވެއައުކޮށްދެވޭނެއެ ލައިސަންސް އެފަރާތެއްގެ ،ލިބިފައިވާނަމަ ވުރެމަތިން

 

.243 )ހ(

  

 އައުކޮށްދިނުން ރަޖިސްޓަރީ

 ަރާތަކަށްއެފ،ހަމަވެއްޖެނަމަ މުއްދަތު ރަޖިސްޓަރީގެ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ޚިދުމަތް އެ އަދި .މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ ވަގުތީގޮތުން ޚިދުމަތް ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 .އައުކުރުމުންނެވެ ރަޖިސްޓަރީ ދެވޭނީ އަލުން

 

   )ށ(

 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ކޮށްދެވޭނީ އައު ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރީފީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

 

   ނ()
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 ީގައިތިރ ހާލަތްތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 

.244 )ހ(

  

 ބާޠިލުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ؛އެދުން ށްބާޠިލުކޮށްދިނުމަ ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތުން އޭޖެންޓްގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

1.    

 .އުވާލުން ިކުންފުނ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޭޖެންޓްގެއ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

2.    

 މްސްއިންކަސްޓަ ބެލުމަށް ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 މުގެލިބު ދަށްކޮށް ޕޮއިންޓަށްވުރެ 50 ދަށުން އުސޫލުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ފަހަރު (ދޭއް) 2 ތަކުރާރުކޮށް ކުރުމަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތް ސަބަބުން

 ؛ރަނގަޅުނުވުން ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އެންގުމުންވެސް

 

3.    

 އަލުން ަކަށްއެފަރާތ ،ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

  04 ފެށިގެން ދުވަހުން ބާޠިލުކުރި އެލައިސަންސް ،ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް

 .ފަހުންނެވެ މަސްދުވަސް (ހަތަރެއް)

 

   )ށ(

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

 ޮށްފިކަމަށްކ މީހަކު ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ސަރަޙައްދަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރުމުގައި އްކުށެ އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ

 ލައިގައިމައްސަ އެަ، ސާބިތުވެއްޖެނަމ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ިކަމަށްބައިވެރިވ

 ޝަރީޢަތުން މައްސަލައާމެދު އެ ނުވަތަ ،ނިމެންދެން ގޮތެއް ބެހޭގޮތުން ދަޢުވާކުރުމާ

 .ވެހިފެހެއްޓޭނެއެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ނިމެންދެން ގޮތެއް

 

.245 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްގެ

 ށްސަރަޙައްދުތަކަ

 ދޫކުރެވިފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް

 ބާޠިލުކުރުމާއި ހުއްދަ

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ްތަޙުޤީޤަށ ކަސްޓަމްސްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ނުކުރަން ވާދަޢު ނުވަތަަ، ނުވެއްޖެނަމ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .އެވެދޭންވާނެ އެފަރާތަކަށް އަލުން ުއްދަހ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ،ނިންމައިފިނަމަ

 

   )ށ(

 ްތަޙުޤީޤަށ ކަސްޓަމްސްގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށް ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ހުއްދަ

 

   )ނ(

 އެ ގޮތަކާމެދު ޢަމަލުކުރި ކަސްޓަމްސްއިން ގުޅޭގޮތުން ްޓުންނާއޭޖެނ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ބަލައިދިނުމަށް އިތުރަށް މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން

 މަސައްކަތްތައް އޭޖެންޓުންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި އެދި

.246 )ހ(

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ
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 .އެވެހުށަހެޅިދާނެ ކޮމިޓީއަށް ބަލަހައްޓާ

 

 ،ތައްމައްސަލަ ހުށަހެޅޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

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

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް

 

   )ށ(

 ތެރޭގައި ެދުވަހުގ (ނުވަދިހަ) 90 ޝާއިޢުކުރާތާ ގެޒެޓުގައި ިސަރުކާރުގެދިވެހ މިގަވާއިދު

 ިހަމަކޮށްފުރ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ،އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ުޠުޝަރ ހަމަވާއިރު މުއްދަތު މިގޮތުން .ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްގައި

 .ެއެވެހުއްޓާލެވޭނ ޚިދުމަތްދިނުން އޭޖެންޓުންނަށް އަރކޫރި ލޯކަލް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ

 

 

247.

  

 ފުރިހަމަކުރުމަށް ޝަރުޠުތައް

 މުއްދަތު ދެވޭ

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ބެލުން ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ

 

 ،ގޮތުން ެބެލުމުގ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި އުނިކުރެވޭނެގޮތް އެޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތާއި ޕޮއިންޓް ނަށްއޭޖެންޓުން

 .މިވަނީއެވެ

 

248.

  

 ޕޮއިންޓް ދިނުމާއި ޕޮއިންޓް

 އުނިކުރުން

 ްޓްޕޮއިނ 100 އޭޖެންޓަކަށްވެސް ކޮންމެ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭއިރުުން އޭޖެންޓ

 ުނިކުރެވެމުންއ ޕޮއިންޓް ބަލައި ަށްފެންވަރ ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ .ލިބިދެވޭނެއެވެ

 .ދާނެއެވެ

 

   )ހ(

 ިދުމަތުގެޚ ބެލެވޭނީ ،ދަށްވެއްޖެނަމަ ވުރެ އަށް 50 ޕޮއިންޓް ލިބޭ އޭޖެންޓުންނަށް

 .ދަށްކަމުގައެވެ ފެންވަރު

 

   )ށ(

 .ްނެވެއުސޫލުނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އުނިކުރެވޭނީ ޕޮއިންޓް އޭޖެންޓުންގެ

 

   )ނ(

    # މައްސަލަ ޕޮއިންޓް ޭއުނިކުރެވ

 އޭޖެންޓުންގެ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  10

 ކަމެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޒިންމާގެ

 ގޮތުގައި ފުރިހަމަ ނުވަތަ ،ސަބަބުން ނުކުރުމުގެ

1.    
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 އެކަމެއް ސަބަބުން ނުކުރުމުގެ އަދާ ޒިންމާ

 ؛ެހުންއަންގަންޖ ފަހަރު ދެވަނަ އިޞްލާޙުކުރުމަށް

 

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

 ،އެންގުމަށްފަހު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ؛އަންގަންޖެހުން ތަކުރާރުކޮށް

2.    

 ފަރާތްތަކާއި ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  10

 ނޭދެވޭ ގުޅުމަށް އޮންނަ ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ

 ކުރިކަން ޢަމަލެއް ފޯރާފަދަ އަސަރެއް

 ،ސާބިތުވުން ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 

3.    

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  10

 މައްސަލައެއް މަދަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނަސޭހަތް ސާބިތުވެ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ދިނުން

 

4.    

 ގަވާއިދުގައި ިޤާނޫނާއ ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  20

 މައްސަލައެއް މަދަނީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ،ންޖޫރިމަނާކުރު ސާބިތުވެ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 

5.    

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ޕޮއިންޓް  35

 މައްސަލައެއް ޖިނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ސާބިތުވުން ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 

6.    

 ،ވިއްޖެނަމައުނިކުރެ ޕޮއިންޓް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިގައ (ނ) މާއްދާގެ މި

 ުވަހުގެތެރޭގައިދ އަހަރު (އެކެއް) 1 މީލާދީ ފެށިގެން ދުވަހުން އުނިކުރެވުނު އެޕޮއިންޓް

 ،ަމައިޞްލާޙުކޮށްފިނ ކަމެއް އެ ނުވަތަ ތަކުރާރުނުކޮށްފިނަމަ ކުށެއް އެފަދަ

 .ލިބިދެވޭނެއެވެ ންއަލު އެފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވުނު

 

   )ރ(
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 ބައި ދިހަވަނަ

 

 ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގެ ވެއަރހައުސްއާއި ބޮންޑެޑް

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 

 ހުންނަ ައްކައިނުދ ޑިއުޓީ ތެރެއިން މުދަލުގެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް އަކީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 އެކްސްޕޯޓް ިންރާއްޖެއ ،މުދަލާއި ގެންނަ ވިއްކުމަށް ަކުގައިފިހާރަތ ހިލޭ ޑިއުޓީ ،މުދަލާއި

 ކޮންޓްރޯލުގެ ސްގެކަސްޓަމް ބަހައްޓާމުދާ ކުރުމަށްޓަކައި އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ ކުރުމަށް

 ދަށުގައި ރޯލުގެކޮންޓް ކަސްޓަމްސްގެ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި ބެހެއްޓުމަށް ދަށުގައި

 .ތަންތަނެވެ ހުންނަ

  

249.

  

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ޝަރުޠުތައް ައިވާބަޔާންކޮށްފ ތިރީގައި ތަނުގައި ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ވާންވާނެއެވެ ފުރިހަމަ

 

250.

  

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ދިނުމުގައި ކޮށް ރަޖިސްޓަރީ

 މިންގަނޑު ބަލާނެ

 ާމުދ ބަހައްޓާ އެތަނުގައި ީތަނަކ ހެދޭ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ވާންވާނެއެވެ އިތަނެއްކަމުގަ ހަދާފައިވާ ފެންވަރަކަށް ބެހެއްޓޭނެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 

   )ހ(

 ނުގައިބޮޑުމި ތަނުގެ ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ތަންތަނެވެ ހުންނަ އެމް.ބީ.ސީ 25 މަދުވެގެން

 

   )ށ(

 ނަހުން އޮފީސްތައް ކަސްޓަމްސްގެ ހެދޭނީ ގޮތުގައި ަރހައުސްގެވެއ ބޮންޑެޑް

 އްގައިޢިމާރާތެ ދިރިއުޅޭ މީހުން ތަނަކީ ހެދޭ މިގޮތުން .ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ

 .ވެގެންނުވާނެއެވެ ތަނަކަށް ހެދިފައިވާ

 

   )ނ(

 ށައިގެންވާވަ އެތެރެއާއި ތަންތަނުގެ ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ޒާމެއްނި ހުންނާނެ އަލިކަން މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ރޭގަނޑު ސަރަޙައްދުގައި

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ޤާއިމުކުރެވިފައި

 

   )ރ(

 ތަންތަންއެ އެތެރެއާއި ތަންތަނުގެ ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ،ވިހަރުކުރެ ޓީވީ.ސީ.ސީ މޮނިޓަރކުރެވޭނެހެން ސަރަޙައްދު ވަށައިގެންވާ

 .ންވާނެއެވެހުންނަ ހަމަޖެހިފައި ލިބޭނެގޮތް ކަސްޓަމްސްއަށް އެކްސެސް އެސިސްޓަމުގެ

   )ބ(
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 ާނައިރ ފާރު ވަށައިގެން ،ތަނަކީ ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ވާނީ ންހުންނަ ްލައިޓްފެނ ހުންނަ ހަރުކުރެވިފައި އެތަނުގައި، ޢިމާރާތެއްނަމަ ހިޔާކޮށްފައިވާ

 ންޑެޑްބޮ. ކުރެވިފައެވެ ބަންދު ތޭރިޖަހައި ދަނގަޑު ގޮތަށް ނުވަދެވޭ ހަކަށްމީ

 .ދޮރެވެ އެއް ހުންނަންވާނީ ވަދެނިކުމެވުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް

 

   )ޅ(

 ްޑެޑްބޮނ ހަދާ ބެހެއްޓުމަށް ތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ވަކި

 މަށްބެހެއްޓު ތަކެތި އެފަދަ ހުންނަންވާނީ އެތަންތަން ،ވެއަރހައުސްއެއްނަމަ

 .ހެދިފައެވެ މިންގަނޑަކަށް އެކަށީގެންވާ

 

   )ކ(

 ހަދާފައިވާ އިގޮތުގަ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ހުސްޖާގައެއް ފާސްކުރެވޭނެ ބަލައި މުދާ

 .އޮންނަންވާނެއެވެ އިންވެގެން ތަނާ

 

   )އ(

 ެތަނުގައިއ ނިޒާމެއް އިލެކްޓްރޯނިކް ބެލެހެއްޓޭނެ ސްޓޮކް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ޤާއިމުކުރެވިފައި

 

   )ވ(

 އެއްޗެއް ކޮންމެ ހުއްދަ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން އަދި ކުރުމާއި އެތެރެ ރާއްޖެއަށް

 .ެކުރެވިދާނެއެވ ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްއެއް ބޮންޑެޑް ބެހެއްޓުމަށްވެސް

 

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް .251 )ހ(

 މުދާ ދެވޭ ހުއްދަ ބެހެއްޓުމަށް

 ތިރީގައި ،ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 .ކުރެވޭނެއެވެ ކެޓަގަރައިޒް ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

  )ށ(

 ހިލޭ ޑިއުޓީ ހިންގާ އެފަރާތްތަކުން ،ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ޑިއުޓީ ުރެވޭކ ރަޖިސްޓަރީ އްޞަކޮށްޚާ ބެހެއްޓުމަށް މުދާ ގެންނަ ފިހާރަތަކަށް

 ؛ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ފްރީ

 

1.    

 ކޮމާޝަލްޭ ކުރެވ ރަޖިސްޓަރީ ޚާއްޞަކޮށް ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއަށް

 ؛ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 

2.    

 ެވޭކުރ ރަޖިސްޓަރީ ޚާއްޞަކޮށް ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް މުދާ ރާއްޖެއިން

 ؛ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް އެކްސްޕޯޓް

 

3.    

 ބޮންޑެޑް ްކުރުމަށ ވިޔަފާރި ތަކެތީގެ އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ާއާއިބަނގުރ

 ހުއްދަ ްސަރުކާރުނ ބެހެއްޓުމަށް ތަކެތި އެފަދަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ ވެއަރހައުސް

ވަނަ  7ުގެ މި ސަރަހައްދުތަކުގައި، މި ގަވާއިދ .ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ ކޮށްފައިވާ

އް އްތަ( އިން ފެށިގެން )ދ( އާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަހދާގެ )މާއް

 .ާއެކެވެިންމފުރިހަމަކުރުމަކީ އެ ސަރަހައްދެ ހިންގާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒ

   )ނ(
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 ބަޔާންކޮށްފައި ިތިރީގައ ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބެންޑެޑް

 .މިވަނީއެވެ

 

252.

  

 ޒިންމާ ފަރާތުގެ ހިންގާ

 ؛ުންހިންގ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 

   )ހ(

 ްދުގައިސަރަޙައ ހިމެނޭ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ނުވަތަ ްހިންގާކަނ ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ގުޅުންހުރި ކަސްޓަމްސްއާ

 އެކަން ަހަކަށްއަވ ވީއެންމެ ،އެނގިއްޖެނަމަ އުޅޭކަން ހިންގަން ނުވަތަ ހިންގައިފިކަން

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 ފިޔަވައި ުދާމ ދީފައިވާ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްއިން ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ؛ެއްދުންނުވ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް މުދަލެއް އެއްވެސް އިތުރު

 

   )ނ(

 ގުޅޭގޮތުން ަކާމުދަލ އެ ،ފަހުން ދޫކުރެވޭ މުދާ ނުވަތަ ތެރޭގައި ކްލިއަރކުރުމުގެ މުދާ

 މައްސަލައަކާ ރެވޭފާހަގަކު މަޢުލޫމާތަކުން ދީފައިވާ ނުވަތަ ލިޔުންތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ

 ންއެކަ ަ،ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމ ފައިސާއެއް އިތުރަށް މުދަލަށް އެ ގުޅިގެން

 .ެއްކުންދ ފައިސާއެއް އެ ދުވަހުގެތެރޭގައި (ތިރީސް) 30 އަންގާތާ ސްޓަމްސްއިންކަ

 

   )ރ(

 ފާސް ްއިންކަސްޓަމްސ ވަދެނިކުމެވުމަށް ސަރަޙައްދަށް ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 އެ ނުވަތަ ،މަނިޔާވެއްޖެނަ ނުވަތަ ،ވަކިވެއްޖެނަމަ ކުންފުނިން މީހަކު ދޫކޮށްފައިވާ

 ދުވަހުން ގާހިނ އެކަމެއް ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ،ެއްލިއްޖެނަމަގ ފާސް މީހެއްގެ

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

 

   )ބ(

 މެދުވެރިއެއްެ ކަސްޓަމްސްގ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކުރުމަށް މުޢާމަލާތު ކަސްޓަމްސްއާއެކު

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

 ؛ދިނުން ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު

 

   )ޅ(

 ޖެބޭނުންވެއް ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ހުރި ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ފާސްކުރެވޭނެ ބަލައި ހިނދެއްގައި

   )ކ(

 ވަކިންވަކި އައިޓަމްތައް އެކި ބަހައްޓަންވާނީ ާމުދ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 .ފަސޭހަވާނެގޮތަކަށެވެ ވަދެނިކުމެވުމަށް އަދި ބެލޭނެގޮތަށް

 

   )އ(

 ؛ްބެލެހެއްޓުނ ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 

   )ވ(

   )މ( ބޮންޑެޑް ،މުދާ ގެންނަ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް ބަނދަރުތަކުން އެކި
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 ؛ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގެނައުމުގައި ވެއަރހައުސްއަށް

 

 ޢުލޫމާތުމަ މުދަލުގެ ނެރޭ ތަނުން އެ މުދަލާއި ވައްދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ންނުގެއްލޭނެހެ ބިންކާޑު ނުގެނައުމާއި އުނިއިތުރު ބިންކާޑަށް ބަލަހައްޓާ

 ؛ްބެލެހެއްޓުނ ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 

   )ފ(

 ހަކުންމަ 06 ކޮންމެ ލިސްޓް ސްޓޮކް މުދަލުގެ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ؛ހުށަހެޅުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެއްފަހަރު

 

   )ދ(

 މުދާ ުވަތަނ ނެރުމުގައި މުދާ ނުވަތަ ވެއްދުމުގައި މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ެއްމުދަލ ނުވަތަ ެއްލިބިގެއްލުމ މުދަލަށް ހުރުމުގައި ހުންނަ ބަހައްޓާފައި

 އަވަހަކަށް ެވީއެންމ އެކަން ،ނަގައިފިނަމަ ވަގަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ،މަދުވެއްޖެނަމަ

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ތ(

 ،ވެއްޖެނަމަ ހަލާކު ތަނެއް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .އެންގުން ށްކަސްޓަމްސްއަ އަވަހަކަށް ވީއެންމެ އެކަން

 

   )ލ(

 ހައުސްވެއަރ ބޮންޑެޑް ފަރާތުން އެ ފަރާތުންނާއި ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ބޮންޑެޑް ެސްމުވައްޒަފަކުވ ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަދެނިކުމެވުމަށް ސަރަޙައްދަށް ހިންގާ

 ަތްތައްބާވ އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި

 ؛ންވިއްކު ނުވަތަ ދިނުން ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ިޤާނޫނާއ

 

   )ގ(

 ޔަވައިފި ވެއަރހައުސްތައް ބޮންޑެޑް  ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ކޮންމެ ނަހުން ހުޅުވިފައި ވެއަރހައުސްތައް ބޮންޑެޑް ހުންނަ ތަންތަނުގައި އެހެން

 ަސްޓަމްސްގެކ މުވައްޒަފަކާއި ފަރާތުގެ ހިންގާ ްވެއަރހައުސ ބޮންޑެޑް ،ވަގުތެއްގައި

 .ހުންނަންވާނެއެވެ އެތަނުގައި އޮފިސަރަކު

 

   )ޏ(

 ފަރާތުގެ ާހިންގ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ދޮރެއްގައި ކޮންމެ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ލެވިފައި ތަޅެއް ކަސްޓަމްސްގެ ތަޅަކާއި

 

   )ސ(

 އްޓުމަށްބެހެ މުދާ އެފަދަ ،ކާބޯތަކެތި ބަހައްޓަންޖެހޭ ައިފިނިހޫނުމިނެއްގ ވަކި

 .ބެހެއްޓުން ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

 

   )ޑ(

 ،ކަމަށްވާނަމަ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 މަޢުލޫމާތު އެ ،ްޖެނަމަބަދަލުވެއ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އެކުންފުންޏެއްގެ

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

 ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް .253

 ބަދަލުވުން މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ
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 .ދޭންވާނެއެވެ

 

 .ބަދަލުވުން މިލްކުވެރިކަން ކުންފުނީގެ

 

   )ހ(

 .ުވުންބަދަލ ނަން ކުންފުނީގެ

 

   )ށ(

 .ބަދަލުވުން އެޑްރެސް ކުންފުނީގެ

 

   )ނ(

 ،އެކުރަޖިސްޓަރީއާ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ،ބެހެއްޓޭނީ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 .ތަކެއްޗެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 

254.

  

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ތަކެތި ބެހެއްޓޭނެ

 ގައި 36 ުޖަދުވަލ ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ ހައުސްވެއަރ ބޮންޑެޑް

 ފީ ށްވެއަރހައުސްއަ ބޮންޑެޑް މަހަކު ކޮންމެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

 ފީ ގެހައުސް ވެއަރ ބޮންޑެޑް .255 )ހ(

 ދެއްކުން

ުރިން ކަ ދުވަހުގެ ވަނ 10ގެ ފީ، ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

ަހުގައި އެމަހުގެ މިމުއްދަތުގެ ފަހުން، އެމ .ނިންމަންވާނެއެވެ ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް

 50/-އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް  ބަލައިގަނެވޭނީ ފީފީ ދައްކާނަމަ، 

 ްބޮންޑެޑމަސް ނިމޭއިރު،  .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއަކާ ރުފިޔާގެ)ފަންސާސް( 

ގުޅިގެން  އާވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑްީ ދައްކާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ގެ ފވެއަރހައުސް

 ދެވޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނެދެވޭނެއެވެ. 

 

   ށ((

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

ޮންމެ ގާ ކމަހުގެ ތެރޭގައި ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ ބުނެވިދިޔަ މަހުގައި އިތުރަށް ހިނ

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

 ނެވޭނީ،ިގައަމިމުއްދަތުގައިވެސް ފީ ދައްކާފައިނުވާނަމަ، ތިންވަނަމަހުގައި ފީ ބަލ

 އިސްވެދެންނެވި މުއްދަތުގައި ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހެއް ހިމެނޭގޮތުން، ފީ

 ރުފިޔާގެަންސާސް( ފ)ސަތޭކަ  150/-ހަކަށް ދެއްކުމާހަމައަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަ

  .އެކުގައެވެ ޖޫރިމަނާއަކާ

 

   )ނ(

ުވަސް )ތިނެއް( މަސްދ 3ގެ ފީ ނުދައްކާތާ މީލާދީގޮތުން ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 މުގެހިންގު ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ދޫކުރެވިފައިވާ އެފަރާތަކަށްަ، ނަމވެއްޖެ

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ

 

   )ރ(

 ކުރަންވާނީ މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ބަދަލުގައި ވެރިފަރާތުގެ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން އަދި .ވެރިފަރާތުންނެވެ މުދަލުގެ

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް .256

 ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ ހުންނަ
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 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި އެއްވަނަ ބައިގެ ވަނަ 9 ގަވާއިދުގެ މި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ޢައްޔަން މެދުވެރިއެއް ކަސްޓަމްސްގެ ޮތުގެމަތިންގ

 

 މުޢާމަލާތް ކަސްޓަމްސްއާ

 ކުރުން

 10 ޫކުރެވޭތާދ ރަޖިސްޓަރީ ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ކަސްޓަމްސްގައި

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

 އަރހައުސްއަށްވެ ބޮންޑެޑް .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކީޕަރު

 ރަޖިސްޓަރީ ކީޕަރަކު ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގައި ،ދެވޭނީ ހުއްދަ ވެއްދުމުގެ މުދާ

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ

 

 ވެއަރހައުސްއަށް ންޑެޑްބޮ .257

 ހަމަޖެއްސުން ކީޕަރުން ބޮންޑު

 ށްފައިވާބަޔާންކޮ ތިރީގައި ،ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ކީޕަރުންގެ ބޮންޑު

 .މީހުންނެވެ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް

 

 ރަޖިސްޓަރީ ބޮންޑުކީޕަރުން .258 )ހ(

 މިންގަނޑު ބަލާނެ ކުރުމުގައި

 ؛އެނގުން ލިޔެކިޔަން ިބަހުންދިވެހ ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން

 

1.    

 އްސަލައެއްމަ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ އެތަކެތީގެ ،އެތެރެކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި

 އެ ުވަތަނ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒްކޮށް ޙުކުމް ،ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ޝަރީޢަތަށް

 ރުއަހަ (ތިނެއް) 03 މަޢާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު ކަނޑައެޅުނު ޙުކުމުން

 ؛ވެފައިވުން

 

2.    

 އްސަލައެއްމަ ޖީނާއީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުމެއްޙު ދިގުމުއްދަތެއްގެ މަސްދުވަހަށްވުރެ ބާރަ ސާބިތުވެ ޝަރީޢަތަށް

 ުމުންއެޙުކ ނުވަތަ ،ނިމުނުތާ ތަންފީޒްކޮށް ޙުކުމް އެ ،ކޮށްފައިވާނަމަ

 ؛ންވެފައިވު އަހަރު (އްއެކެ) 01 މާފުކުރެވުނުތާ އަދަބު ކަނޑައެޅުނު

 

3.    

 ށްމީހުންނަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި ކީޕަރުންގެ ބޮންޑު

 ހިންގާ ސްވެއަރހައު ބޮންޑެޑް މިގޮތުން .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާހެއް ކަސްޓަމްސްއިން

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ ފާސް (ފަހެއް) 05 އަހަރަކު ،އަގަކާނުލައި ފަރާތަކަށް

 

   )ށ(

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

 ގައި 36 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ފާހަށް ހަދާ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ގެއްލިގެން

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ނ(

 ބޮންޑެޑް ވާކުރެވިފައި ްޓަރީރަޖިސ ނަމުގައި ފަރާތުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ބޮންޑެޑް ،ބެލުމަށްފަހު އަދަދަށް މުދަލުގެ ހުރި ތަނުގައި އަދަދާއި ވެއަރހައުސްގެ

 .ދެވޭނެއެވެ އިތުރުކޮށް ކީޕަރުން ބޮންޑު ވެއަރހައުސްއަށް

 

   )ރ(
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 ޮށްފައިވާބަޔާންކ ތިރީގައި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކީޕަރުން ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

 ރަޖިސްޓަރީ ކީޕަރުން ބޮންޑު .259 )ހ(

 ހުށަހެޅުން ކުރުމަށް

 ންކީޕަރު ބޮންޑު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 22 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 

1.    

 ؛ލިޔުން ދިންކަމުގެ ވަޒީފާ އެމުވައްޒަފަކަށް ކުންފުނިން

 

2.    

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

 ައިކިބައިގ މީހެއްގެ އެ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުުގައި

 ؛ލިޔުން ފަރާތުގެ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،އެނގޭނެ ފުރިހަމަވާކަން

 

3.    

 ؛(ހަމަނުވާ މަސް 3 ނެގިތާ ފޮޓޯ) ފޮޓޯ 2 ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ

 

4.    

 މީހެއްގެ އެ އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެމްބަސީން އެޤައުމެއްގެ ،ބިދޭސީއެއްނަމަ

 ؛ރިޕޯޓް ޕޮލިސް ނުވަތަ ރިކޯޑު ކުށުގެ

 

5.    

 ގަވާއިދުގެ މި މީހަކީ ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ބޮންޑްކީޕަރުގެ

 ،މީހަކަށްވާނަމަ މަވާފުރިހަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 259

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 އެމީހަކީ އަދި .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ފާސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި މީހަކު އެ

 ،މީހަކަށްވާނަމަ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި

 ދުވަހުގެތެރޭގައި (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ޓަރީކުރުމަށްރަޖިސް

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 

   )ށ(

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

 ،ދޫކުރެވޭނީް ފާސ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް

 ކާޑު ަންގައިދޭއ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު މީހާގެ ކޮށްދެވޭ ރަޖިސްޓަރީ

 ވާރކް ަމަނުވާހ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެމީހަކީ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ

 .ައުމުންނެވެގެނ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު ޕާމިޓުގެ

 

   )ނ(

 ްއިންކަސްޓަމްސ ،އުޅޭއިރު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،ބޮންޑުކީޕަރުން

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ހަރުކޮށްފައި ފެންނަގޮތަށް ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ

 

   )ރ(

 މުދާ އެތަންތަނަށް ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ތިރީގައި ދެވޭނީ ހުއްދަ ކުރުމުގެ އިމްޕޯޓް މުދާ ެތަންތަނުންއ ،ވެއްދުމާއި

 ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް .260 )ހ(

 ތަނުން އެ ވެއްދުމާއި، މުދާ

 ހުއްދަ ކުރުމުގެ އިމްޕޯޓް މުދާ



161 

 

 .ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ

 

 ދިނުން

 ފަރާތަށް ހިންގާ ،ކުރުމަށްފަހު ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ެއަރހައުސްގެވ ބޮންޑެޑް ،ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ފަހެއް) 05 ހަވާލުކުރެވޭތާ ރަޖިސްޓަރީ

 6 އިޒުސަ ،ބޯލްޑުކޮށް އަކުރު ،ބޭރުގައި ތަނުގެ ކުރެވުނު ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި

 ބަރާއިނަން ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ޑެޑްބޮން ވާވަރަށް އިންޗިއަށް (ހައެއް)

 ލިޔެ އިނގިރޭސިބަހުން ދިވެހިބަހުންނާއި ނަން ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ހަރުކުރަންވާނެއެވެ

  

   )ށ(

 ކުރިން ގެގެނައުމު ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 މުދާ ނަމުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ެއެވެހުށަހަޅަންވާނ ކަސްޓަމްސްއަށް ނެގުމަށްފަހު ހުއްދަ ކުރުމުގެ އިމްޕޯޓް

 

   )ނ(

 ބޮންޑެޑް ބަހައްޓާ ތަކެތި އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި

 ްދުމުގެެއވ މުދާ ވެއަރހައުސްތަކަށް ބޮންޑެޑް އެ ،ރަޖިސްޓަރީކޮށް ވެއަރހައުސްތައް

 މިނިސްޓްރީ ަހުއްދ ވިއްކުމުގެ ކުރުމާއި އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެފަދަ ،ކުރިން

 .ޅަންވާނެއެވެހުށަހަ ކަސްޓަމްސްއަށް ނެގުމަށްފަހު ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް

 

   )ރ(

 ންމެހައިއެ މުދަލުގެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް ބެހެއްޓުމަށް ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 .ުރެވިފައެވެކ ކޮންސައިން ނަމުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ހުންނަންވާނީ ުންތައްލިޔ

 

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް .261 )ހ(

 ވެއްދުން މުދާ

 ައިނަމުގ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ވެއްދޭނީ މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ސްގައިކަސްޓަމް ،ނަގައި ހުއްދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ރަޖިސްޓަރީ

 

   )ށ(

 ންޑެޑްބޮ އޮފިސަރަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ ވެއްދޭނީ މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ިމާވޭތޯދ މުދަލާއި ޑިކްލަރޭޝަނާއި ހާޒިރުގައި ކީޕަރެއްގެ ބޮންޑު ވެއަރހައުސްގެ

 .ފަހުގައެވެ ޗެކުކުރުމަށް

 

   )ނ(

 ޮންޑެޑްބ  ލިޔެ ބިންކާޑުގައި މުދަލެއް ހުރިހާ ވައްދާ ުސްއަށްވެއަރހައ ބޮންޑެޑް

 .ވެބަލަހައްޓަންވާނެއެ އަޕްޑޭޓްކޮށް ސްޓޮކް ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް

 

   )ރ(

 ލިޔުންތައް ައިވާބަޔާންކޮށްފ ތިރީގައި ވެއްދުމަށްޓަކައި މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ބ(

 ؛ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް

 

1.    
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 ؛އިންވޮއިސް ކޮމާޝަލް މުދަލުގެ ،ފާސްކޮށްފައިވާ އަގު

 

2.    

 ؛ލޭޑިންގ އޮފް ބިލް ނުވަތަ ބިލް އެއަރވޭ މުދަލުގެ

 

3.    

 ؛ލިސްޓް ޕެކިންގ މުދަލުގެ

 

4.    

 ؛އޯޑަރ ޑެލިވަރީ މުދަލުގެ

 

5.    

 ތެރޭގައި ުގެމުދަލ ގެންނަ ވެއްދުމަށް ްއަށްވެއަރހައުސ ބޮންޑެޑް ބަނދަރުތަކުން އެކި

 ނުވަތަ ފުޅި ްނަހުނ ލީކުވެފައި ނުވަތަ ނުވަތަހަލާކުވެފައި ތަޅައިގެންގޮސްފައި ،ހިމެނޭ

 ަނދަރުގައިބ ،ތަކެއްޗަކީ މަދުވާ ލިޔުންތަކަށްވުރެ ހުށަހަޅާ ،ތަކެއްޗާއި ފަދަ ދަޅު

 ބެލުމުގެ ފަރާތުގެ ފައިވާހަވާލުވެ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ ބަނދަރުގައި ނުވަތަ ހުއްޓާ

 ަވާލުވެފައިވާހ ބެލެހެއްޓުމާ މުދާ އެ ބަޔާންކޮށް ކަމެއްކަން ދިމާވި ހުއްޓާ ދަށުގައި

 ަށްކަސްޓަމްސްއ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ލިޔުމެއް ފަރާތުގެ

 ހިންގާ ުސްވެއަރހައ ބޮންޑެޑް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަށް އެ ،ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދައްކާކަށް ަރާތުންފ

 

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް .262 )ހ(

 މުދަލުގެ ގެންނަ ވެއްދުމަށް

 ފާހަގަކުރެވުން އުނިއިތުރު

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

 ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ދައްކަންޖެހޭ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 މްސްއަށްކަސްޓަ ތެރޭގައި މުދަލުގެ ގެންނަ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

  ައިބައިގ ވަނަ 19 ގަވާއިދުގެ މި އެފަރާތް ،ހުރިނަމަ މުދާ ޑިކްލެއަރނުކުރާ

 .ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ނ(

 ތިރީގައި ދޫކުރެވޭނީ މުދާ ހުންނަ ވައްދާފައި އަރހައުސްއަށްވެ ބޮންޑެޑް

 .ބޭނުންތަކަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް .263 )ހ(

 ދޫކުރުން މުދާ ހުންނަ

 ؛ކުރުމަށް އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް

 

1.    

 ؛އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް-ރީ ނުވަތަ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން

 

2.    

 ؛ފޮނުވާލުމަށް އަނބުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވި ދާމު

 

3.    

 ؛ގެންދިއުމަށް ފިހާރަތަކަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 

4.    

    .5 ؛ގެންދިއުމަށް އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮތުގައި ޝިޕްސްޓޯރުގެ
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 ްވެއަރހައުސްއަށ ބޮންޑެޑް އަނެއް ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް އެއް

 ؛ބަދަލުކުރުމަށް

 

6.    

 ާމުދ ސަބަބުން ހަލާކުވުމުގެ ނުވަތަ ސަބަބުން ުމުގެހަމަވ މުއްދަތު

 .ނައްތާލުމަށް

 

7.    

 ތަކެތި ކުލެވޭއެ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ގެނައުމާއި ެތިތަކ އެފަދަ ނަމުގައި އެފަރާތެއްގެ ދޫކުރާނީ ފަރާތްތަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް

 ެގުމަށްފަހުނ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ހުއްދަ ބޭނުންކުރުމުގެ

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 ންޑެޑްބޮ އޮފިސަރަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ ނެރެވޭނީ މުދާ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް

 ިމާވޭތޯދ މުދަލާއި ޑިކްލަރޭޝަނާއި ހާޒިރުގައި ކީޕަރެއްގެ ބޮންޑު ވެއަރހައުސްގެ

 .ފަހުގައެވެ މަށްޗެކުކުރު

 

   )ނ(

 ްޑެޑްބޮނ ލިޔެ ބިންކާޑުގައި މުދަލެއް ހުރިހާ ނެރޭ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް

 .ވެބަލަހައްޓަންވާނެއެ އަޕްޑޭޓްކޮށް ސްޓޮކް ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް

 

 

   )ރ(

ްފައިވާ ވެއަރހައުސްއިން މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށ ބޮންޑެޑް

 އިންައުސްބޮންޑެޑް ވެއަރހްތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ލިޔުނ

އްދާ ުދާ ވަބޮންޑަށް މ، ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ައިގަވާއިދުގ މިނެރޭ މުދަލަށް، 

 .އެވެއަގުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެ ފައިވާައިލާގައި ކަނޑައަޅޙަމަރު

 

 (ހ)

 

  ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް .264

 މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުން

 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް  108ގަވާއިދުގެ  މި

 ޑިކްލަރޭޝަން؛

 

1.    

 ؛މުދަލުގެ އެފް.އޯ.ބީ ޓާމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސް

 

2.    

ާޗޭސް ޕުގެ މުދަލ ،ނަމަ އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި ،ބަނގުރަލާއި، އޫރުމަހާއި

 އޯޑަރ؛ 

 

3.    

ކެތި ަ ތަނަމަ، އެފަދ އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި ،ބަނގުރަލާއި، އޫރުމަހާއި

ން މަންޓުލޮޕްއިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ވިއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެ

 ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ.

 

4.    
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 ންއުސޫލު ކުރާ އިމްޕޯރޓް މުދާ ދޫކުރެވެނީ މުދާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޓޫރިސްޓް

 މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް ފާރާތްތަކަށްވެސް ފަދައެ ،ކަމަށްވާތީ

 .ުމުންނެވެހުށަހެޅ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ދޫކުރެވޭނީ

 

   (ށ)

ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި 

ރާތަށް އެތަކެތި ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ތަކެތި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި ލިބެންވީ ފަ

 ގަޑިއިރުގެ ް(ދޭއ ހަތްދިހަ) 72 ދޫކުރާތާ ތަކެތި އެ ކަސްޓަމްސްއިންލިބުނުކަން، 

 އަދި  .ވާނެއެވެއަންގަން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތުން ލިބެންވީ ތަކެތި އެ ،ތެރޭގައި

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

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

 ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 

   (ނ)

ހާއި ރުމަކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އޫ

 ް(ދޭއ ްދިހަހަތ) 72 ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތަށް އެ ތަކެތި ލިބުނީއޫރުމަސް އެކުލެވޭ 

)އެކެއް(  01ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ތަކެތި ލިބޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ފަހުން ގަޑިއިރު

ް ސްއަށތެރޭގައި ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްގަޑިއިރުގެ 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

   (ރ)

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

ން ވެގެލިބެންވީ ފަރާތަށް ޔަކެތި ނުލިބޭނަމަ، ނުވަތަ އެއްވެސް ހާލަތެއް ދިމާ

 ތްނަމަ،ް ނެކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގޭނެގޮތެއ

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

ްގަން އަނ ހަމަވުމުގެ ކުރިން އީމެއިލުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން

 ވާނެއެވެ. 

 

   (ބ)

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

ަ، އެ ިނަމް ހުށަނާޅައިފތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތުން، އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށ

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

 135/-އަދި އެ މުއްދަތަށްފަހު އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގެއިރަކަށްް 

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

 ަށެވެ.ގަޑިއިރ 666ެ. މިގޮތުން ޖޫރިމަނާ އެންމެ ގިނައިން ނެގޭނީ ކުރެވޭނެއެވ

 

   )ޅ(

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

ްޗާއި ަކެއތކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ 

 ުތއެ މަޢުލޫމާ ގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމައިދެވޭނީ،އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތީ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

 

   )ކ(
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ަކެތި ވޭ ތބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެ

 500/-ދޫކުރި ގޭޓްފާސް ގެއްލިއްޖެނަމަ، އަލުން ގޭޓްފާސް ހަދައިދެވޭނީ 

 މަނާއަކާ އެކުގައެވެ.)ފަސްސަތޭކަ( ރޫފިޔާގެ ޖޫރި

 

   )އ(

 ކުރުމަށް ޓްއެކްސްޕޯ-ރީ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް

 .އެވެހުށަހަޅަންވާނެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

 ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުން މުދާ .265 )ހ(

 އެކްސްޕޯޓްކުރުން-ރީ

 ؛ޭޝަންޑިކްލަރ ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ދުވަލުޖަ ގަވާއިދުގެ މި

 

1.    

 ؛ހުއްދަ ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް

 

2.    

 ؛އިންވޮއިސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓާރމުން ބީ.އޯ.އެފް އަގު މުދަލުގެ

 

3.    

 ްޓްރީމިނިސ ކުރުމަށް އެކްސްޕޯރޓް މުދާ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް މުދާ

 .ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ްމަންޓުންޑިވެލޮޕ އިކޮނޮމިކް އޮފް

 

4.    

 ރާތަށްފަ ފޮނުވި މުދާ އެ ،މުދަލެއް ވައްދާފައިހުރި ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ހަޅައިހުށަ ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ބަޔާންކޮށް ސަބަބު ފޮނުވާލެވޭނީ އަނބުރާ

 ްިނވެއަރހައުސްއ ބޮންޑެޑް މުދާ މިފަދަ .ލިބިގެންނެވެ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ަޅަންވާނެއެވެހުށަހ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި ނެރުމަށްވެސް

 

   )ށ(

 ގައިތިރީ ގެންދިއުމަށް މުދާ ފިހާރަތަކަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

266.

  

 މުދާ ަތަކަށްފިހާރ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ގެންދިއުން

 ؛ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

   )ހ(

 ަދާފައިވާހ ގެންދިއުމަށް މުދާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް

 ؛އޯޑަރ ޕާޗޭސް

 

   )ށ(

 ބޮންޑެޑް ިގޮތުގައ ްގެސްޓޯރސ ޝިޕް އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ައްލިޔުންތ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ގެންދިއުމަށް މުދާ ވެއަރހައުސްއިން

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ގޮތުގައި ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް .267 )ހ(

 ދޫކުރުން މުދާ

 ؛ޭޝަންޑިކްލަރ ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

1.    

    .2 ް.އިންވޮއިސ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓާރމުން އެފް.އައި.ސީ އަގު ަލުގެމުދ
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 ަކެތިތ އެފަދަ ،ތަކެތިނަމަ އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ،ބަނގުރަލާއި

 ޮޕްމަންޓުންޑިވެލ އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ ވިއްކުމަށް ކުރުމާއި އިމްޕޯޓް

 .ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ

 

3.    

 4 އިގެބަ އެއްވަނަ ގަވާއިދުގެ މި ދޫކުރެވޭނީ ތަކެތި ތުގައިގޮ ސްޓޯރސްގެ ޝިޕް

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި ވަނަ

 

   )ށ(

 ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ބޮންޑެޑް އަނެއް ވެއަރހައުސްއިން ބޮންޑެޑް އެއް

  ތްތަކުގައެވެ.ަލހާބަދަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

.268 )ހ(

  

 ކުރުން ބަދަލު މުދާ

 ބޮންޑެޑް ފްރީ ޑިއުޓީ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ހުންނަ ނަމުގައި ފަރާތެއްގެ އެއް

 ޮމާޝަލްފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކ އެ ވެއަރހައުސްއަކުން

 ްއަކުންވެއަރހައުސ ބޮންޑެޑް ކޮމާޝަލް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްއަކަށް ބޮންޑެޑް

 ުސްއަކަށް؛ވެއަރހައ ބޮންޑެޑް ފްރީ ޑިއުޓީ

 

1.    

ހުންނަ ބޮންޑެޑް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި  އެއް

 އިވާފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަ ވެއަރހައުސްއަކުން އެހެން

 ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކަށް މުދާ ބަދަލުކުރުން.

 

2.    

 ޑްބޮންޑެ ްރީފ މި މާއްދާގައި )ހ( އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ޑިއުޓީ

ރާ ބަދަލުކު މުދާ ވެއަރހައުސްއަކަށް ބޮންޑެޑް ކޮމާޝަލް ވެއަރހައުސްއަކުން

ާއްޖެއަށް ރމުދަލަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން  އެ ހާލަތުގައި،

 ެޑްބޮންޑ ކޮމާޝަލް ކުރެވޭ ަރމުދަލެއްނަމަ، މުދާ ޓްރާންސްފ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ

 ވާންވާނެއެވެ.  ކަމުގައި ތް ފަރާތެއްއޮ ވެއަރހައުސްއަކީ ހުއްދަ

 

   )ށ(

 ތިރީގައި ކުރުމަށް ޓްރާންސްފަރ މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ނ(

 ؛ުކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމ

 

1.    

 އިސް؛މުދަލުގެ އިންވޮ

 

2.    

ޕް ރޝިަމުދަލުގެ އޯނ ރ ކުރުމުގައި އެަމާއްދާގެ ދަށުން މުދާ ޓްރާންސްފ މި

 ާލަތުގައި، އެކަން އެނގޭނެ ލިޔުން.ހބަދަލުވާ 

 

3.    

   )ރ( އަނބުރާ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް މުދާ ހުންނަ ވައްދާފައި ފިހާރަތަކަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ
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 ނުވެއްދޭނެއެވެ. ވެއަރހައުސްއަކަށް ބޮންޑެޑް

 

 ހަލާކުވުމުގެ ނުވަތަ ސަބަބުން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 .ތުގެމަތިންނެވެގޮ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި ނައްތާލެވޭނީ ސަބަބުން

 

269.

  

 ނުވަތަ ހަމަވުމުން މުއްދަތު

 ނައްތާލުން މުދާ ހަލާކުވާ

 ގެމުދަލު ދައްކަންވާނީ ޑިއުޓީ މުދަލުގެ ހުންނަ ހައުސްގައިވެއަރ ބޮންޑެޑް

 ހިންގާ ސްވެއަރހައު ބޮންޑެޑް .މެދުވެރިންނެވެ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން

 ސްލައިސަން ރަޖިސްޓަރީކޮށް ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތަކީ

 މުދަލުގެ ނަހުން ައުސްގައިވެއަރހ ބޮންޑެޑް އެފަރާތަކަށް ،ފަރާތެއްނަމަ ލިބިފައިވާ

 .ދެއްކޭނެއެވެ ޑިއުޓީ

 

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް .270 )ހ(

 ޑިއުޓީ މުދަލަށް ހުންނަ

 ދެއްކުން

 ތަނުން ެއ ނުވަތަ ވެއްދުމުގައި އެތަނަށް މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ނުވަތަ ިބިލ ްގެއްލުމެއ މުދަލަށް ހުރުމުގައި ހުންނަ އެތަނުގައި ނުވަތަ ނެރުމުގައި

 ަށްވަގ މުދާ އެ ނުވަތަ ،މަދުވެއްޖެނަމަ މުދާ އެ ނުވަތަ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ

 ޑިއުޓީ ޕޯޓްއިމް މުދަލަށް އެ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ނަގައިފިނަމަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ބަލާ ންކަސްޓަމްސްއި ،ފަހުން ދޫކުރެވޭ މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 އެ ސްގޮތަކުންވެ އެނޫން ނުވަތަ މަދުވެގެން ސްޓޮކް މުދަލުގެ އެ ބެލުންތަކުން

 ފައިސާ އެ ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ޑިއުޓީ އިތުރަށް މުދަލަކަށް

 ތެރޭ ހުގެދުވަ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ދުވަހުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ދެއްކުމަށް

 ައިދައްކ ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ އެ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 .ނިންމަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ބަލާ ންކަސްޓަމްސްއި ،ފަހުން ދޫކުރެވޭ މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ،ުރެވިއްޖެނަމަފާހަގަކ ނެގިފައިވާކަމަށް ޑިއުޓީ އިތުރަށް މުދަލަކަށް އެ ބެލުންތަކުން

 އިތުރަށް ަށްމުދަލ އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިގައިބައ ވަނަ 7 މިގަވާއިދުގެ

 .ރިފަންޑްކޮށްދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ޑިއުޓީ ނެގިފައިވާ

 

   )ރ(

 ދޫކުރެވުމުގެް އައިޓަމެއ ތަފާތު ،ދޫކުރުމުގައި މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ސްޓޮކް ެމުދަލުގ އެ ،ެނަމައިތުރުވެއްޖ ސްޓޮކް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް ސަބަބުން

 މި ،ރަންޖެހޭފުރިހަމަކު ވައްދާމުދަލަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް ،ޗެކުކޮށް އަލުން

 ،ްމުމަށްފަހުނިނ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ

 .ހަމަކުރަންވާނެއެވެ ސްޓޮކް

 

   )ބ(

   )ޅ( ކަމަށް އިތުރުވާ ސްޓޮކް މުދަލެއްގެ ،ާފަހުންވައްދ މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް



168 

 

 ވެއްދި އެންމެފަހުން މުދަލެއް އެ ،ކުރެވިއްޖެނަމަ ފާހަގަ ދިމާނުވާކަމަށް ނުވަތަ

 އަލުން ސްޓޮކް މުޅި މުދަލުގެ އެ ދިމާވޭތޯ މުދަލާ ޑިކްލަރޭޝަނާއި ގުޑްސް

 .ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ

 

ހަރުދުވަސް )ދޭއް( އަ 2ެ ތަނުން ނުނެރެ އ، ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާ މުދާ

ގޮތުގެ މަތިން  ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 276ގަވާއިދުގެ  ހަމަވެއްޖެނަމަ، މި

 އެ މުދަލާމެދު ޢަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.

 

   )ކ(

 ްގައިވެއަރހައުސ ބޮންޑެޑް ސަބަބުން ހާލަތެއްގެ ޚާއްޞަ ނުފޯރާ ބާރު އިންސާނީ

 އެ ފަރާތުންާ ހިންގ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ލިބިއްޖެނަމަ ުމެއްގެއްލ މުދަލަށް ހުންނަ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދައްކާކަށް ޑިއުޓީ މުދަލަށް

 

   )އ(

 ނުވަތަ ަވުންމާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މުއްދަތު ހަމ މި

 ެ ބޮންޑެޑްުރސަބަބުން ފިޔަވައި، އެހެން ސަބަބާކާހ ހަލާކުވުމުގެ އަމިއްލަ ޒާތުގައި

 މަ، އެލާނަައިމުދާ ކަސްޓަމްސް ބެލުމުގެ ދަށުން ނައްތ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި

ާކަށް ދައްކ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް މުދަލަށް

ުތައް ަރަދޚލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ައިނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ތަކެތި ނައްތ

 ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހިންގާ ަރހައުސްވެއ ކުރުމަކީ ބޮންޑެޑް

 

   )ވ(

 ފަރާތާ ކޮށްދެވޭރަޖިސްޓަރީ އެތަން ،ވެރިފަރާތާއި ތަނުގެ ހަދާފައިހުންނަ ބޮންޑެޑްވެއރހައުސް

 އެފަދަ އަދި.ނޯންނާނެއެވެ ދައުރެއް ކަސްޓަމްސްގެ މައްސަލައެއްގައި އެއްވެސް ޖެހޭ ދެމެދު

 ނުވަތަ މުދާ ްނަބަހައްޓާފައިހުނ ވެއަރހައުސްއެއްގައި ބޮންޑެޑް އެ ސަބަބުން މައްސަލައެއްގެ

 މުދަލަށް ެއ ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ މުދާ  ގެންދާ ވެއްދުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ހިންގާ ަރހައުސްވެއ ބޮންޑެޑް އެ ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލަށް އެ ،ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ފަރާތުން

 ވެއަރހައުސް ންޑެޑްބޮ .271

 ތަނުގެ ހަދާފައިހުރި

 އެތަން ވެރިފަރާތާއި،

 ފަރާތާ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ

 މައްސަލަޖެހުން ދެމެދު

  އިރަލާބަނގުބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް، 

ވާން ަވާލުތަކެއްޗާ ހ އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއިބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި 

ެ އެވޭނީ، ކުރ ކަސްޓަމްސްއަށް ނާދެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ތަކެތި ގެންދިއުމަށް ހަވާލު

 ާފައިވާަންގތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް އެ ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް އ

 ފަރާތަކަށެވެ.

 

 ވެއަރހައުސްތަކުން ބޮންޑެޑް .272 )ހ(

 އޫރުމަސް ބަނގުރަލާއި

 ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ

 ހަވާލުވާ ެންދިއުމަށްގ

 ޒިންމާ ފަރާތްތަކުގެ

 ބަނގުރަލާއި ގެންދާ ފަރާތްތަކަށްބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ 

ަކެތި ތތަކެތި އެ  އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއިބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިރީގައިތ ފަރާތްތަކުން ހަވާލުވާ ގެންދިއުމަށް ތަންތަނަށް ގެންދަންޖެހޭ

 .ކެވެކުށެ ކުރުމަކީ ކަންތައްތައް

 

   )ށ(
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ތަން  ޖެހޭާއާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ގެންދަންބަނގުރ

ދާ ަ މުފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިޔުން؛ )އެހެން ނަމަވެސް އެ ފަދ

 ަޔާއެކުހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދ

  .(ޅައެވެް ނާއެހެންތަނަކަށް ވަގުތީގޮތުން ކައިރިކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއ

 

1.    

 ަވާއިދާގ ޤާނޫނާއި ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި

 ؛ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުން ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ޚިލާފަށް

 

2.    

ކަށް ނަތަ ގެންދަންޖެހޭ ބާވަތްތައް ުލެވޭއެކ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި ބަނގުރަލާއި

 ،ްޖެނަމަމެދުވެރިވެއ ހާލަތެއް ި އިންސާނީ ބާރު ނުފޯރާފަދަ ޚާއްސަގެންދިއުމުގައ

ކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަކުރާ ތަނަ ތަކެތި އެ ހުއްދައާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ

  ެ.ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވ އުޅަނދަކަށް އެހެން ނުވަތަެ. ގެންދެވިދާނެއެވ

 

   ()ނ

 ވަތަނު ތަނެއް ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްއެއްގެ ބޮންޑެޑް

 ދިނުމަށްފަހު ެއްމުއްދަތ މަރާމާތުކުރުމަށް ތަނެއް އެ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ކޮންޓެއިނާއެއް

 .ވާނެއެވެއަންގަން ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް އެކަން

 

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް .273 )ހ(

 މަރާމާތުކުރަންޖެހުން ހަލާކުވެ

 ންޓެއިނަރުގެކޮ ނުވަތަ ތަން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ކަންކަން ދަފަ ފޫވެއްޓުން ހަލާކުވެ ކޮންޓެއިނަރ ތަޅުނުލެވުމާއި ހަލާކުވެ ދޮރުފަތް

 .ހަލާކުވުންކަމުގައެވެ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ބެލެވޭނީ

 

   )ށ(

 ،ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރުމަށް މަރާމާތު ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ސަބަބު ޖެހުނުދިމާވާން އެގޮތަށް ،ނުނިމިއްޖެނަމަ މަރާމާތުކޮށް ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

  3ގިނަވެގެން މަރާމާތުކުރުމަށް ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ބެލުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން

 މަރާމާތުކޮށް ިތެރޭގައ މިމުއްދަތުގެ .ދެވިދާނެއެވެ މުއްދަތެއް ަސްދުވަހުގެމ (ތިނެއް)

 .ެވޭނެއެވެމެދުކަނޑާލ ދިނުން ޚިދުމަތް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް ،ނުނިމިއްޖެނަމަ

 

   )ނ(

 ރޝިޕްއޯނަ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް އެ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 މި ފަރާތް ރެވޭބަދަލުކު އޯނަރޝިޕް ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ުރަންބަދަލުކ ފަރާތަކަށް އެހެން

 ްގައިކަސްޓަމްސ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެ

 ،ޅާއިރުހުށަހަ އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ މިގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ

  .ަންވާނެއެވެހުށަހަޅ ލިޔުމެއް ފަރާތުގެ ހިންގި ވެއަރހައުސްއެއް ބޮންޑެޑް އެ ކުރިން

 

 ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް .274 )ހ(

 ބަދަލުކުރުން އޯނަރޝިޕް

 ބޮންޑެޑް އެ ކުރިން ،ބަދަލުކުރެވޭނީ އޯނަރޝިޕް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ުދަލުގެމ ހުރި ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް ނަމުގައި ފަރާތުގެ ހިންގި ވެއަރހައުސް

 މުދަލެއް ްވެސްއެއ ،ޗެކުކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން ުގައިހާޒިރ ވެރިފަރާތުގެ ސްޓޮކް

  .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ޑިއުޓީ މުދަލަކަށް އެ މަދުވާނަމަ

   )ށ(
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 ހެޅުމުގެހުށަ ކަސްޓަމްސްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އޯނަރޝިޕް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ހަލާކުވެފައިި މުދަލާއ ހުންނަ ހަމަވެފައި މުއްދަތު ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑްް، ކުރިނ

 ވާބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި ވަނަ 269 ގަވާއިދުގެ މި މުދަލާމެދު ހުންނަ

 ފަރާތުން ހިންގި ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް އެ ކުރިން ،ގޮތުގެމަތިން

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ެހައުސްގވެއަރ ބޮންޑެޑް ،ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އޯނަރޝިޕް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 އަށްވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް މަހު ބަދަލުވާ އޯނަރޝިޕް ،ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ

  .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެމަހުގެފީ ،އޮވެއްޖެނަމަ ނުދައްކައި ފީ ދައްކަންޖެހޭ

 

   )ރ(

 ބޮންޑެޑް އެ ނިމުމުން ބަދަލުކޮށް އޯނަރޝިޕް ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ަށްނަމ ފަރާތުގެ ބަދަލުކުރެވުނު އޯނަރޝިޕް ،މުދާ ހުރި ވެއަރހައުސްއެއްގައި

 .ނުކުރެއެވެ މަނައެއް މިގަވާއިދު ބަދަލުކުރުން

 

   )ބ(

 ްދަށްސަރަޙައ ހިމެނޭ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ސްދޫކޮށްފައިވާފާ ކަސްޓަމްސްއިން ވަދެނިކުމެވުމަށް އެތަންތަނަށް ހަމައެކަނި ވަދެވޭނީ

 .ީހުންނަށެވެމ

 

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް .275 )ހ(

 ނުކުމެވުން ވަދެ

 ްބޮންޑެޑ ބޭނުމަކަށް އެފަރާތުގެ ،ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ީހަކުމ ސަރަޙައްދަކަށް ހިމެނޭ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްއަށް

 ސްއަށްކަސްޓަމް ަޢުލޫމާތުމ މީހެއްގެ އެ ،ހާލަތެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ވައްދަން

 އެކަމެއް ާސްފ ވަގުތީ ދޫކުރެވޭ މިގޮތުން .ހޯދަންވާނެއެވެ ފާހެއް ވަގުތީ ،ހުށަހަޅައި

 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލަސްނުވެ ނިމުމުން

 

   )ށ(

 ްދަށްސަރަޙައ ހިމެނޭ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ަސްޓަމްސްއަށްކ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހޯދުމަށް ފާސްީ ވަގުތ ވަނުމުގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 )ނ(

 

  

 

 އަދި ރެސްއެޑް ނަމާއި މީހާގެ ބޭނުންވާ ވަންނަން ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ޕާސްޕޯޓް ،މަބިދޭސީއެއްނަ ؛ނަންބަރުު ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

ު ވީސާ ކްވާރ ނަންބަރާއި  ؛ނަންބަރު

 

1.    

 ؛މުއްދަތު ތާރީޚާއި ބޭނުންވާ ވަނުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 

2.    

 .ސަބަބު ބޭނުންވާ ވަންނަން ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 

3.    
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 އެދި މަށްހޯދު ފާސް ވަގުތީ ގޮތުގެމަތީން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި

 ހުށަހެޅި ެދިހޯދުމަށްއ ފާސް ވަގުތީ ،ދޫކުރެވޭނީ ފާސް ަގުތީވ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅާ

 އަދި .ުމުންނެވެގެނައ ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު މީހާގެ

 އަސްލު ގެޕާމިޓު ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެމީހަކީ

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ

 

   )ރ(

ާސް އެ ފުތީ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވަނުމަށް ބެނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ވަގ

    ަގަށްވާއުގެ ފާރަތެއްގެ އިހުމާލުން ހަލާކުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ، ފާހ

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

 ވެ.ދައްކަންވާނެއެ

 

   )ބ(

 ހައުސްއިންވެއަރ ބޮންޑެޑް ،މުދަލެއް ހުންނަ ވައްދާފައި ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެުއަހަރ)ދޭއް(  2 ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ ނުނެރެ

 

 ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް .276 )ހ(

 މުދާ ހުންނަ ވައްދާފައި

 މުއްދަތު ބެހެއްޓޭނެ ނުނެރެ

ި ހުރި އުސްގައބޮންޑެޑް ވެއަރހަ، އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް )ހ( ގައި އެހެންމި މާއްދާ ގެ 

ށް ޮށް ދިނުމަ)ދޭއް( އަހަރުދުވަސް ހަމަވުމުން މުއްދަތު އިތުރުކ 2ނުނެރެ  މުދަލެއް،

ް ބުތަކަށެ ސަބައ  އިފިނަމަ،ަބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅ ގެންވާ ސަބަބެއްީއެދި އެކަށ

 ު އިތުރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު މުއްދަތ

 

  )ށ(

ތަ ް، ނުވަިގެނމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށ

ުދާ ްގައި މައުސމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޮންޑެޑް ވެއަރހ

ގެން، ބެހެއްޓުމަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށި

ަތަ ނުވ ބޮންޑެޑްވެއަރހައުސްގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް

 ެވެ. މި)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއ 90ރާއްޖެއިން ބޭރު ކުރުމަށް 

ުގެ ގަވާއިދ މި ަ،ޮތުގެމަތިން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމމުދަލާމެދު އެގ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ

 ޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.ވަނަ ބައިގައި ބަ 14

 

  ()ނ

ޭޝަނަކަށް ޑިކްލަރ ގުޑްސް އެސެސްކޮށްފައިވާ ނަމުގައި ވެއަރހައުސްއެއްގެ ބޮންޑެޑް

 ަރޭޝަނެއްއެޑިކްލ އިތުރުވެއްޖެނަމަ ދުވަހަށްވުރެ (ފަނަރަ) 15 ނުދައްކައި ފައިސާ

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ

  

 ޠިލުކުރުމާއިބާ ޑިކްލަރޭޝަން .277 )ހ(

 އިޞްލާޙުކުރުން

 ލަރޭޝަނެއްޑިކް ގުޑްސް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ނަމުގައި ވެއަރހައުސްއެއްގެ ބޮންޑެޑް

 ަރޭޝަންއެޑިކްލ ނުވަތަ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ބާޠިލުކުރެވޭނީ

 ށްކަސްޓަމްސްއަ ލިޔުމުން އެދި އެކަމަށް ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކޮންސައިން

 .ެޅުމުންނެވެހުށަހ

 

   )ށ(

   )ނ( ޑިކްލަރޭޝަނެއް ގުޑްސް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ނަމުގައި ވެއަރހައުސްއެއްގެ ބޮންޑެޑް
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 ރިފަންޑު ފައިސާ ގުޅިގެން ކުރުމާ އިޞްލާޙު ނުވަތަ ،ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ

 އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 7 ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރަންޖެހޭނަމަ

 .ރިފަންޑްކޮށްދޭންވާނެއެވެ ަސްޓަމްސްއިންކ ފައިސާ

 

 ިތިރީގައ ހާލަތްތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 

 ބާޠިލުކުރުމާއި ރަޖިސްޓަރީ .278 )ހ(

 ހިފެހެއްޓުން

 

 ުމަށްނބާޠިލުކޮށްދި ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ؛އެދުން

 

1.    

 .އުވާލުން ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 

2.    

    .3 ؛އިފުލާސްކުރުން ފަރާތް ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ބޮންޑެޑް ންގޮތުގެމަތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 255 ގަވާއިދުގެ މި

 .ނުދެއްކުން ފީ ްޖެހޭދައްކަނ ވެއަރހައުސްއަށް

 

4.    

 ިންގާހ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް އެ ޢިމާރާތް ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ؛ނެތުން ކުރެވެން ބޭނުން ފަރާތަށް

 

5.    

 ެސްއެއްވ ތަނުން އެ ،ވެއްދުމަށްފަހު މުދާ ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް

 ްމަސ (ެއްހައ) 06 ނުވައްދާ މުދާ އެތަނަށް ނުވަތަ ނުނެރެ މުދަލެއް

 ؛ބެހެއްޓުން ގިނަދުވަހު ދުވަހަށްވުރެ

 

6.    

 ނަމުގައި ެއެފަރާތެއްގ ،ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ާޠިލުބ ރަޖިސްޓަރީ ،ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްއެއް ބޮންޑެޑް އަލުން

 .ފަހުންނެވެ މަސްދުވަސް (ހަތަރެއް) 4 ފެށިގެން ދުވަހުން ކުރެވުނު

 

   )ށ(

 ޮންޑެޑްބ އެވަގުތު ،ކުރެވިއްޖެނަމަ ބާޠިލު ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ކުރުމަށް އަރކްލި މުދާ އެ ޗެކުކޮށް ސްޓޮކް މުދަލެއްގެ ހުރިހާ ހުރި ވެއަރހައުސްގައި

  30 ލުމަށްފޮނުވާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ނުވަތަ ކުރުމަށް ޓްރާންސްފަރ ނުވަތަ

 .ެވޭނެއެވެދ ފަރާތަށް ހިންގި ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް މުއްދަތެއް ދުވަހުގެ (ރީސްތި)

 ބޭރަށް ެއިންރާއްޖ ނުވަތަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ކްލިއަރ މުދާ އެ ތެރޭގައި އެމުއްދަތުގެ

 އިވާބަޔާންކޮށްފަ ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި ،ނުލެވިއްޖެނަމަ ފޮނުވާ

 .ޭނެއެވެނައްތާލެވ މުދާ އެ ގޮތުގެމަތިން

 

   )ނ(

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

 ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި ކީޕަރުންގެ ބޮންޑު ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުުގައި

 ކީޕަރުންނަށް ބޮންޑު .279 )ހ(

 ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ
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 ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ ކޮށްފިކަމަށް މީހަކު ފާސްދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީކޮށް

 ކަސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވިކަމަށް ކުރުމުގައި ކުށެއް އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ

 ގޮތެއް ބެހޭގޮތުން ދަޢުވާކުރުމާ މައްސަލައިގައި އެ ،ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ތަޙުޤީޤަށް

 އެފަރާތަކަށް ނިމެންދެން ގޮތެއް ޝަރީޢަތުން މައްސަލައާމެދު އެ ނުވަތަ ،ނިމެންދެން

 .ޓޭނެއެވެހިފެހެއް ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ

 

 ހިފެހެއްޓުން ބާޠިލުކުރުމާއި

 

 ަށްތަޙުޤީޤ ކަސްޓަމްސްގެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ނުކުރަން ުވާދަޢ ނުވަތަ ،ނުވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .ެއެވެދޭންވާނ އެފަރާތަކަށް އަލުން ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިފައިވާ ،ަނިންމައިފިނަމ

 

   )ށ(

 ަށްތަޙުޤީޤ ކަސްޓަމްސްގެ ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އެފަރާތަކަށް ،ވެއްޖެނަމަ ސާބިތު ޝަރީޢަތަށް ،މައްސަލަ ސާބިތުވެފައިވާ

 .ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ

 

   )ނ(

 ބޮންޑެޑް ެންދުވަސްވަންދ އަހަރު (އެކެއް) 01 ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ނެއެވެބަލަހައްޓަންވާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ވެއަރހައުސް

 

 ބެލެހެއްޓުން ލިޔުންތައް .280 )ހ(

 ؛އްލިޔުންތަ އެންމެހައި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ

 

1.    

 ެމެދުދ ފަރާތްތަކާ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ވެރިފަރާތާއި މުދަލުގެ

 ؛ލިޔުންތައް އެންމެހައި މުޢާމަލާތްކުރެވޭ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ

 

2.    

 .ލިޔުންތައް ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ފައިސާގެ މުދަލާގުޅޭ

 

3.    

 ފަސޭހައިން ވާނީބަލަހައްޓަން ްތައްލިޔުނ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދަށުން ގެ (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ފައިލްކޮށްފައެވެ ތަރުތީބުން ހޯދޭނެހެން

 

   )ށ(

 ުޅޭގޮތުންގ ވެއަރހައުސްއާ ބޮންޑެޑް ނުވަތަ ފަރާތަކާމެދު ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ިތްހަމަނުޖެހޭހ ފަރާތް ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ގޮތަކާމެދު ޢަމަލުކުރި ކަސްޓަމްސްއިން

 ަކަށްއެފަރާތ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ މިނިސްޓަރަށް މައްސަލަ އެ ،ަލައެއްވާނަމަމައްސ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

281.

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 ކުރެވިގެން ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ކުރީގައި ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 ގެޒެޓުގައި ރުކާރުގެދިވެހިސަ މިގަވާއިދު ،ވެއަރހައުސްތައް ބޮންޑެޑް ހިންގަމުންދާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (އަށްޑިހަ ސަތޭކަ) 180 ޝާއިޢުކުރާތާ

 ހަމަވާއިރު މުއްދަތު މިގޮތުން .ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ އަލުން ފުރިހަމަކޮށް ޝަރުޠުތައް

282.

  

 ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 ރަޖިސްޓަރީ ކުރީގައި ފެށުމުގެ

  ކުރެވިފައިވާ
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 .ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ ޚިދުމަތްދިނުން ވެއަރހައުސްތަކަށް ބޮންޑެޑް ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ޝަރުޠު

 

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ުރެވެންދެންކްލިއަރކން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ ފަރާތްތަކު އެކި ،ބޮންޑަކީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ދަށުގައި ުގެކޮންޓްރޯލ ކަސްޓަމްސްގެ ެވެންދެންފޮނުވާލ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ނުވަތަ

 .ންތަނެވެތަ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ބެހެއްޓުމަށް މުއްދަތަކަށް ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން
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 ބޮންޑު ކަސްޓަމްސްގެ

 .އްޓިދާނެއެވެބެހެ މުދާ ބާވަތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 

284.

  

 ބޮންޑުގައި ްސްގެކަސްޓަމ

 މުދާ ބެހެއްޓޭނެ

 ؛ދާމު ވިޔަފާރި ގެންނަ ދަތުރުވެރިން ކޮންސައިންކޮށްގެން އެކިފަރާތްތަކަށް

 

   )ހ(

 ؛މުދާ ގެންނަ ދަތުރުވެރިން ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ގޮތުގައި ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް

 

   )ށ(

 ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ސަބަބުން އިތުރުވުމުގެ އެލަވަންސަށްވުރެ ދެވޭ ދަތުރުވެރިންނަށް

 ؛މުދާ

 

   )ނ(

 ގެންނަ ޭސީންބިދ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 285 ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ތަކެތި

 

   )ރ(

 މަނާ ެނައުންގ ށްރާއްޖެއައެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، 

ްޖެއަށް ހުއްދައެއް އޮވެގެން ރާއ ތަކެއްޗާއި ޚާއްޞަ ހިމެނޭ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ

 އެހެން ަވައިފިޔ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން

 ުރިއެނބ މީހަކު އެ ،ގެނެސްފިނަމަ ބިދޭސީއަކު އަންނަ ރާއްޖެއަށް ،އެއްޗެއް

 އެ ިަށުގައދ ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ދޭގޮތަށް އަނބުރާ ފުރާއިރު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ެ.ބެހެއްޓިދާނެއެވ މުއްދަތަށް ދުވަހުގެ ސް(ތިރީ) 30 އެއްޗެއް

 

 ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަނބުރާ .285 (ހ)

 ކަސްޓަމްސްގައި ގެންދާގޮތަށް

 ބެހެއްޓުން ތަކެތި

 .ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ އޫރުމަސް ،އޫރުމަހާއި

 

1.    

 ދަށުގައި ބެލުމުގެ ސްގެކަސްޓަމް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ރާއްޖެއިން ތަކެތި އެ ލައްވައި މީހަކު އެހެން ނޫން ފަރާތް ގެންނަ ތަކެތި ބެހެއްޓޭ

 ތަކެތި އެ ،ލިޔުމަކާއި ފަރާތުގެ ގެނައި ތަކެތި އެ ،ގެންދާނަމަ ބޭރަށް

 ތަކެތި އެ ހުށަހެޅުމުން އޮރިޖިނަލް ލިޔުމުގެ ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު

   (ށ)



175 

 

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ ަކަށްއެފަރާތ

 

 އުނިކުރެވިފައި

 

   )ނ(

 ާއްޖެއަށްރ އެއްޗެއް އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ިނގާފައިވާކަންހ މައްސަލައިގައި އެ ބާވަތާއި އެއްޗެއްގެ އެ ،ސަބަބުން ގެނައުމުގެ

 ައްސަލައާމެދުމ އެ ،ޙުޤީޤުކުރުމާއިތަ މައްސަލަ އެ ބެލުމަށްފަހު ރިޢާޔަތްކޮށް ގޮތަށް

 ހުރަހެއް ާމިމާއްދ އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު މަތިން އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 .ނާޅައެވެ

 

   )ރ(

 މުއްދަތުގެ ަހުންނ ބަހައްޓާފައި މުދާ އެ ،މުދަލެއް ހުންނަ ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ވަނަ 14 ިދުގެގަވާއ މި ،ަވެއްޖެނަމަހަމ މުއްދަތު ނުވަތަ ،ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ތެރޭގައި

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ މުދާ އެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި

 

 ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ .286 )ހ(

 ހަލާކުވުން މުދާ ހުންނަ

 ލިޔުމެއް ކަމުގެބެހެއްޓި ތަކެތި އެ ،ބެހެއްޓުމަށްފަހު ތަކެތި ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ރާތަށްވެރިފަ މުދަލުގެ

 

   )ށ(

ްކުރާ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާނ 285ި، އަދި މި ގަވާއިދުގެ ބޮންޑުގައ ކަސްޓަމްސްގެ

 (ތިރީސް) 30 ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ މުދާ ޙާލަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި

ަލެއް އެމުދ ،ަނުގެންގޮސްފިނަމ މުދާ ތެރޭގައި އެމުއްދަތުގެ .މުއްދަތަށެވެ ދުވަހުގެ

ރު ްތިޔާްޓުމަށްފަހު އެމުދަލަކާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚހިފެހެއ

ަޅާނީ ކަނޑައ ޮތެއްގކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތުން އެފަދަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ 

ެ ްސްގމސްޓަަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކަގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަނަ ބައިގެ ދެވަނ މި

 ނެވެ.ންކޮންޓްރޯލުގެދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީ" 

 

287.

  

 މުދާ ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 މުއްދަތު ބެހެއްޓޭނެ

 ތެރެއިން ގެތަކެތީ ބެހެއްޓޭ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 އިމްޕޯޓް ންޖެހޭދައްކަ ތަކެއްޗަށް އެ ޭނީދޫކުރެވ ތަކެތި ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 .ނެވެނިންމުމުން ދައްކައި ދީ ބޮންޑު ދައްކަންޖެހޭނަމަ ފީ ބޮންޑު ޑިއުޓީއާއި

 

 ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ .288 )ހ(

 ދޫކުރުން ތަކެތި ހުންނަ

 އެ ުރެވޭނީދޫކ ތަކެތި ބެހެއްޓޭ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ގޮތުގައި ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް

 .ނިންމުމުންނެވެ ދައްކައި ފީ ބޮންޑު ދައްކަންޖެހޭ ަށްތަކެއްޗ

 

   )ށ(

 ފީ ެތިތަކ ބެހެއްޓޭ ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ގޮތަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 .ެވެމުއްދަތަށ ދުވަހުގެ (ތިނެއް) 03 ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ ނެގުމަކާނުލައި

 

 ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ .289 )ހ(

 ފީނެގުން ްތަކެއްޗަށ ހުންނަ

   )ށ( ކޮންމެ އިތުރުވާ ،ހަމަވުމަށްފަހު މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި
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 .ނެގޭނެއެވެ ފީ މަގުން ރުފިޔާގެ (ފަންސާސް) 50 މީޓަރަކަށް ކިޔުބިކް ދުވަހަކަށް

 .ނެގޭނެއެވެ ފީ މިރޭޓުން ވީނަމަވެސް ކަމުގައި ހަމަނުވި މީޓަރެއް ކިޔުބިކް

 

 ަހައްޓާބ ބޮންޑުގައި ކަސްޓަމްސްގެ،ތަކެތި ބަހައްޓާ ގޮތުގައި ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް

 މަގުން ޔާގެރުފި (ފަންސާސް) 50 ދުވާލަކަށް މީޓަރަކަށް ކިޔުބިކް ފެށިގެން ދުވަހުން

 ުންފީމިރޭޓ ވީނަމަވެސް ކަމުގައި ހަމަނުވި މީޓަރެއް ކިޔުބިކް .ނެގޭނެއެވެ ފީ

 .ނެގޭނެއެވެ

 

   )ނ(

 ކުރާ ތެރެއެ ރާއްޖެއަށް ،މުދަލެއް ބަހައްޓާފައިހުރި ގޮތުގައި ކާގޯގެ ޓްރާންސިޓް

 އެތެރެ ިގެންފެށ ތާރީޚުން ބޮންޑުކުރި މުދާ އެ ،ބަދަލުކުރާނަމަ ގޮތުގައި މުދަލެއްގެ

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

 ެ.ދައްކަންވާނެއެވ ގޮތުގެމަތިން ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި

 

   )ރ(

 ހެއްޓޭބެ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ ފުރާއިރު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އެނބުރި ބިދޭސީން

 .ނުނަގާނެއެވެ ފީއެއް ބޮންޑު ތަކެއްޗަށް

 

   )ބ(

 

 

 ބައި އެގާރަވަނަ

 

 ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 

 

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

 އްކުމަށްޓަކައިވި ކުރޫންނަށް ފަސިންޖަރުންނާއި އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ފަސިންޖަރުންނާއި

 .ތަންތަނެވެ ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ

 

290.

  

 ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

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

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް

 

.291 (ހ)

  

 ފިހާރަތައް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ފަރާތްތައް ހިންގޭނެ

 ރަތަކުގައިފިހާ ހިލޭ ޑިއުޓީ ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) ެމާއްދާގ މި

 ރީރަޖިސްޓަ ްސްގައިކަސްޓަމ ،ހިންގުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތްތައް ވިޔަފާރީގެ

 . ކުރަންވާނެއެވެ

 

   (ށ)

 ަޔާންކޮށްފައިބ ތިރީގައި ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 .މިވަނީއެވެ

292.

  

 ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 މަސްއޫލިއްޔަތާއި ފަރާތްތަކުގެ



177 

 

 ޒިންމާ 

 ުގައިސަރަޙައްދ ހިމެނޭ ފިހާރަ ޭހިލ ޑިއުޓީ ނުވަތަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ންގައިފިކަންހި ނުވަތަ ހިންގާކަން ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 އެކަން އަވަހަކަށް ވީއެންމެ ،އެނގިއްޖެނަމަ އުޅޭކަން ހިންގަން ނުވަތަ

 ؛އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

   (ހ)

 ޕްމަންޓުންޑިވެލޮ އިކޮނޮމިކް ޮފްއ މިނިސްޓްރީ ވެއްދުމަށް ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ހިލޭ ޑިއުޓީ ކައިވިއްކުމަށްޓަ މުދަލެއް އެއްވެސް އިތުރު ފިޔަވައި މުދާ ދީފައިވާ ހުއްދަ

 ؛ނުވެއްދުން ފިހާރައަށް

 

   (ށ)

 ޖެބޭނުންވެއް ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ހުރި ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ؛ުންހަމަޖެއްސ އިންތިޒާމު ބެލޭނެ ހިނދެއްގައި

 

   (ނ)

 ަވާއިދުގައިގ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،މުދަލާމެދު ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ؛ނުކުރުން ޢަމަލު މެނުވީ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   (ރ)

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

 ިމާއްދާގައ ވަނަ 298 ގަވާއިދުގެ މި، މުދަލާގުޅޭ ިވިއްކ ފިހާރައިން ހިލޭ

 ؛ގެންދިއުން ހުށަހަޅަމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   (ބ)

 މުދާ ަތަނުވ ނެރުމުގައި މުދާ ނުވަތަ ވެއްދުމުގައި މުދާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ެއްމުދަލ ުވަތަނ ގެއްލުމެއްލިބި މުދަލަށް ހުރުމުގައި ހުންނަ ބަހައްޓާފައި

 އަވަހަކަށް ެވީއެންމ އެކަން ،ނަގައިފިނަމަ ވަގަށް މުދަލެއް ނުވަތަ ،މަދުވެއްޖެނަމަ

 .އެންގުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   (ޅ)

  ފިހާރައިގެ ލޭހި ޑިއުޓީ ،ވަގުތެއްގައި ކޮންމެ ހުންނަ ހުޅުވިފައި ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ؛ތިބުން ފިހާރާގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ މުވައްޒަފުން

 

   (ކ)

 ލިޔެކިއުންތައް މުދަލުގެ މުދަލާއި އެތެރެކުރާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ިނިސްޓްރީމ ހިންގުމަށް ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ އެ ،ހުންނަންވާނީ ކޮންސައިންކޮށްފައި

 ކޮށްފައިވާބަޔާން ލައިސަންސްގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިކޮނޮމިކް އޮފް

 .ނަމުގައެވެ ފަރާތެއްގެ

 

.293 (ހ)

  

 މުދާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 މުދާވެއްދުން އެތެރެކުރުމާއި

 ގައި 6 ުޖަދުވަލ ގަވާއިދުގެ މި ،ވެއްދުމަށްޓަކައި މުދާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 . އެވެހުށަހަޅަންވާނެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   (ށ)

 ރާއްޖެއަށް ދެއްކުމަށްފަހު ޑިއުޓީ ،ްޗާއިތަކެއ ހުންނަ އުފައްދާފައި ރާއްޖޭގައި

 ތަފުސީލު މުދަލުގެ އެ ،ވެއްދުމަށްޓަކައި ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ

   (ނ)



178 

 

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

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

  

 ފިހާރަތަކަށް ޑިއުޓީހިލޭ

 ވަދެނުކުމެއުޅުން

 
 އަދި ުންނާއިފަސިންޖަރ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ފަސިންޖަރުންނާއި ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ؛ކުރޫން

 

  )ހ(

 ؛މުވައްޒަފުން ފިހާރައިގެ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 

   )ށ(

 ؛ފަރާތްތައް ހުއްދަދޭ ކަސްޓަމްސްއިން އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސް

 

   )ނ(

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

 ލިޔުމެއް އެނގޭނޭ ކުރޫއެއްކަން ނުވަތަ ފަސިންޖަރެއް އައި ރާއްޖެއަށް

 . ހުށަހެޅުމުންނެވެ

 

.295 (ހ)

  

 މުދާ ފިހާރައިން ޑިއުޓީހިލޭ

 ވިއްކުން

 ހިންގާ ަފިހާރ ހިލޭ ޑިއުޓީ މަޢުލޫމާތު ލުގެމުދަ ވިއްކާ ފިހާރައިން ހިލޭ ޑިއުޓީ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ފަރާތުން

 

   (ށ)

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

 މަކީއުޅު ެކުރަންއެތެރ ތަކެތި އެފަދަ އެތެރެކުރުމާއި  ތަކެތި ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ

 ެއަށްރާއްޖ ިއާއ ރާއިރުފު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން މުވައްޒަފުން އެފަދަ މީގެތެރޭގައި. ާކަމެކެވެމަނ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ އެތެރެކުރުމެއް ތަކެތި ،ގަތުމާއި ތަކެތި އަންނައިރު

 

   )ނ(

 ހަލާކުވުމުގެ ަތަނުވ ސަބަބުން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ،މުދާ ހުންނަ ފިހާރަތަކުގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ިވާބަޔާންކޮށްފައ ބައިގައި ވަނަ 14 ގަވާއިދުގެ މި ނައްތާލެވޭނީ މުދާ ންސަބަބު

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

 

296.

  

 ނުވަތަ ހަމަވުމުން މުއްދަތު

 ނައްތާލުން މުދާ ހަލާކުވުމުން

 އެހެން ިޕްއޯނަރޝ ފިހާރައިގެ ހިލޭ ޑިއުޓީ އެ ފަރާތުން ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 މި ރާތްފަ ބަދަލުކުރެވޭ އޯނަރޝިޕް ،ުންވެއްޖެނަމަބޭނ ބަދަލުކުރަން ފަރާތަކަށް

 ްގައިކަސްޓަމްސ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 16 ގަވާއިދުގެ

 ކުރިން ،ޅާއިރުހުށަހަ އެދި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ މިގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ

 .ެވެށަހަޅަންވާނެއހު ލިޔުމެއް ފަރާތުގެ ހިންގި ފިހާރައެއް ހިލޭ ޑިއުޓީ އެ

 

.297 )ހ(

  

 ފިހާރައިގެ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ބަދަލުކުރުން އޯނަރޝިޕް

 ފިހާރަ ިލޭހ ޑިއުޓީ އެ ކުރިން ،ބަދަލުކުރެވޭނީ އޯނަރޝިޕް ފިހާރައިގެ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ވެރިފަރާތުގެ ކްސްޓޮ މުދަލުގެ ފިހާރައިގައިހުރި ހިލޭ ޑިއުޓީ ނަމުގައި ފަރާތުގެ ހިންގި

 އެ ވާނަމަމަދު މުދަލެއް އެއްވެސް ،ކުރުމަށްފަހު ޗެކު ސްއިންކަސްޓަމް ހާޒިރުގައި

 .ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ ޑިއުޓީ މުދަލަކަށް

   )ށ(
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 ހެޅުމުގެހުށަ ކަސްޓަމްސްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް އޯނަރޝިޕް ފިހާރައިގެ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ުވެފައިހަލާކ ިމުދަލާއ ހުންނަ ހަމަވެފައި މުއްދަތު ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ، ކުރިން

 ،ގޮތުގެމަތިން ވާބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި ވަނަ 296 ގަވާއިދުގެ މި މުދަލާމެދު ހުންނަ

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ފަރާތުން ހިންގި ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ އެ ކުރިން

 

   )ނ(

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

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

 .   ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

.298 (ހ)

  

 ފިހާރައިގެ ޑިއުޓީހިލޭ

 ބެލެހެއްޓުން ލިޔެކިއުން

 

 ައިވާނެފގަ މުދާ) ރަސީދު މުދަލުގެ ވިއްކާފައިވާ ފިހާރައިން ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ؛(މަޢުލޫމާތާއެކު މީހާގެ ވިއްކި މުދާ ފަރާތާއި

 

1.    

 ؛އިންވެންޓްރީ މުދަލުގެ

 

2.    

 ؛ތަފުސީލު މުދަލުގެ މުއްދަތުހަމަވާ ނުވަތަ ހަލާކުވާ

 

3.    

 .ތަފުސީލު މަދުވާމުދަލުގެ

 

4.    

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

 ލިޔުންތައް ެއ އަދި. ގެންދަންވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަމުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފަރާތުން

 ފިހާރަ ިލޭހ ޑިއުޓީ ގޮތް ބެލޭނެ ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން

 .ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ ފަރާތުން ހިންގާ

 

   (ށ)

 ނުވަތަ ިނެރުމުގައ ތަނުން އެ ަތަނުވ ވެއްދުމުގައި މުދާ ފިހާރައަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ،ވެއްޖެނަމަހަލާކު ނުވަތަ ލިބި ގެއްލުމެއް މުދަލަށް ހުރުމުގައި ހުންނަ އެތަނުގައި

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

 ެ.ދައްކަންވާނެއެވ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް މުދަލަށް އެ ފަރާތުން ހިންގާ ފިހާރަ

 

.299 )ހ(

  

 ދެއްކުން ޑިއުޓީ

 އެއްވެސް ރައިންފިހާ ހިލޭ ޑިއުޓީ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އިތިރީގަ ދެއްކުމަށްޓަކައި ޑިއުޓީ މުދަލަށް އެ ،މަދުވެއްޖެނަމަ މުދަލެއް

 ްއަށްޓަމްސކަސް ފަރާތުން ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 . ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

   (ށ)

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

 

1.    
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 6 ޖަދުވަލު ުގެގަވާއިދ މި ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ޑިއުޓީ މުދަލަށް

 ؛ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

 

2.    

 ޮކްސްޓ ތަނުގެ ލިޔުންތަކާއި ވިއްކި މުދާ ހުންނަ އިގައިފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 އިމްޕޯޓް ެހޭދައްކަންޖ މުދަލަށް އެ ،މަދުވެއްޖެނަމަ މުދާ ނުވަތަ ،ދިމާނުވެއްޖެނަމަ

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ފަރާތުން ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ އެ ،ޑިއުޓީ

 

   )ނ(

 

 

 ބައި ބާރަވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި އުޅަނދު

 

 

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން ،އުޅަނދުފަހަރާއި ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ކޮންޓްރޯލުގައިވާ ކަސްޓަމްސް ،އުޅަނދުފަހަރާއި ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ،ފަހަރާއި އުޅަނދު

 އެހެން ކައިރިކުރާ ުޅަނދުފަހަރާއ މިފަދަ ،އުޅަނދުފަހަރާއި ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި އުޅަނދެއް އެ ،އަރައި އުޅަނދަކަށް އެ ،ހުއްޓުވައި އުޅަނދުފަހަރު

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އިޚުތިޔާރު

  

300.

  

 ފާސްކުރުން ބަލައި އުޅަނދު

 ޭތޯޢަމަލުކުރ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އުޅަނދުފަހަރުން

 ނުވަތަ ؛ކަށަވަރުކުރުމަށް

 

   )ހ(

 ެލުންތައްބ ބަލަންޖެހޭ ގޮތުން އަދާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ނުވަތަ ؛ބެލުމަށް

 

   )ށ(

 ކުރަން ަނުވަތ ކަމަށް ކޮށްފާނެ ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އުޅަނދަކުން

 ފެނިއްޖެ ސްއަށްކަސްޓަމް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް

 ނުވަތަ ؛ހިނދެއްގައި

 

   )ނ(

   )ރ( ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ މުދަލެއް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ



181 

 

 އުޅަނދެއްގައި ޗެއްއެއް ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެއްޗެއް

 ނުވަތަ؛ ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ

 

 މަނާ ުންއެތެރެކުރ ރާއްޖެއަށް މެނުވީ ލިބިގެން ހުއްދަ އިދާރާތަކުގެ ސަރުކާރުގެ

 ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް

 .ެވޭނަމަގަބޫލުކުރ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ ގައިއުޅަނދެއް އެއްޗެއް

 

   )ބ(

 ތެރެއިން އުޅަނދުފަހަރުގެ ދުއްވާ ކަނޑުގައި ،އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ދުއްވާފައިދާ ،އުޅަނދަކީ ބޭނުންވާ ފާސްކުރަން ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން

 މުގެއެންގު ރަށްމާސްޓަ އުޅަނދުގެ ،ހުއްޓުމަށް އުޅަނދެއް އެ ،އުޅަނދެއްނަމަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު

 

.301 )ހ(

  

 ދުއްވާ ކަނޑުގައި

 ހުއްޓުވުން އުޅަނދުފަހަރު

 ސްއިންކަސްޓަމް އުޅަނދެއް ދުއްވާފައިދާ ކަނޑުގައި ،އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ކަމެއް ެސްއެއްވ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އުޅަނދަކުން އެ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 ސަބަބެއް ވާއެކަށީގެން ގަބޫލުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ނުވަތަ ،ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ

 ޓްރޯލުގެކޮން ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދު އެ ދަށުން ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،އޮތްނަމަ

 ޚުތިޔާރުއި އެންގުމުގެ މާސްޓަރަށް އުޅަނދުގެ ،ދިއުމަށް ބަނދަރަކަށް ދަށުގައިވާ

 .ބިގެންވެއެވެލި ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

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

 ޢަމަލު އެގޮތަށް ކިޔަމަންވެ މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ އެންގުންތަކަށް އަންގާ

 .ކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ،ީކއުޅަނދަ ވައިގެދަތުރުކުރާ ،ބޭނުންވާ ފާސްކުރަން ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން

 ގެވައި އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން އުޅަނދެއް އެ ،އުޅަނދެއްނަމަ ދުއްވާފައިދާ

 ޕައިލެޓަށް ުގެއުޅަނދ މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓްރޯލް އެއަރޓްރެފިކް ޖެއްސުމަށް ބަނދަރަކަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު އެންގުމުގެ

 

.302 )ހ(

  

 ދަތުރުކުރާ ވައިގެ

 ުވުންހުއްޓ އުޅަނދުފަހަރު

 ަންގާއ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޔަމަންވެކި ޕައިލެޓް އުޅަނދުގެ ކޮންޓްރޯލުންނާއި އެއަރޓްރެފިކް އެންގުންތަކަށް

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ އެގޮތަށް

 

   )ށ(

 ަންގާއ އިންކަސްޓަމްސް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އަދި ޤްވާމީބައިނަލްއަ ހެދިފައިވާ ބެހޭގޮތުން ދަތުރުފަތުރާ ވައިގެ އެންގުންތަކަކީ

 ވާއިދުތަކާގަ ކޮންޓްރޯލުގެ ޓްރެފިކް އެއަރ ގަވާއިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި ރާއްޖޭގެ

 .ވާންވާނެއެވެ އެންގުންތަކަކަށް އަންގާ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

 

   )ނ(
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 ބަލައި އުޅަނދެއް އެ ،އެރުމަށާއި އުޅަނދަކަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ ލައިބަ ކަސްޓަމްސްއިން

 މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި

 ެހީތެރިކަންއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އެގޮތުން .ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ ޕައިލެޓް ނުވަތަ މާސްޓަރ އުޅަނދުގެ

 

303.

  

 ބަލައި އުޅަނދު

 އުޅަނދުގެ ފާސްކުރުމުގައި

 ޕައިލެޓް ނުވަތަ މާސްޓަރ

 އެހީތެރިކަން ކަސްޓަމްސްއަށް

 ފޯރުވައިދިނުން

 ްކާތެރިކަމާއެކުރައ ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި ސިޑިފަދަ ،ހުންނަ ހަރުކޮށްފައި އުޅަނދުގައި

 ؛މަޖެއްސުންހަ އިންތިޒާމު ފޭބޭނެ އަރާ އުޅަނދަށް

 

   )ހ(

 އިބަލަ ތިބެގެން މުއްދަތަކަށް ވަކި އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދުގައި

 އޮފިސަރުންެ ކަސްޓަމްސްގ އުޅަނދުގައި ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް ފާސްކުރަންޖެހޭ

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

 އަގަކާނުލައި ްއެއްވެސ ފެންވަރެއްގައި އެކަށީގެންވާ ކަންތައްތައް ޒަރޫރީ ަދަފ ކުރުން

 ؛ހަމަޖެއްސުން

 

   )ށ(

 ންތަންތަ އެދޭ ކަސްޓަމްސްއިން ހުޅުވުމަށް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 ؛ހުޅުވައިދިނުން

 

   )ނ(

 އެއްޗެއް މެްކޮނ އެދިއްޖެ ދައްކަން ކަސްޓަމްސްއިން ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

  ؛ދެއްކުން

 

   )ރ(

 ،ޖެނަމަބޭނުންވެއް އެހީތެރިކަން ފަންނީ ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 .ންފޯރުވައިދިނު އެހީތެރިކަން ފަންނީ އެދޭގޮތެއްގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ބ(

 މުގައިންކަކަ އެންމެހައި ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 .ދިނުން އެއްބާރުލުން އެހީތެރިކަމާއި

 

   )ޅ(

 އަންނަ ށްރާއްޖެއަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން ،އުޅަނދުފަހަރާއި ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ތަޙުޤީޤަކާ ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ،އުޅަނދުފަހަރާއި ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ،ފަހަރާއި އުޅަނދު

 ޓްރޯލްކޮން ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދުފަހަރާއި ނުންވާބޭ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ގުޅޭގޮތުން

 ިކުރާކައިރ އުޅަނދުފަހަރާ މިފަދަ ،އުޅަނދުފަހަރާއި ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް

 ކުރުމުގެ ްކަންތައްތައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދުފަހަރު

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު

 

304.

  

 ބަލައި އުޅަނދު

 ފާސްކުރުމުގައި

 ލިބިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިޚުތިޔާރު

 އެ ،އިބައިބަޔާ ،ތަންތަނާއި ހުރިހާ އުޅަނދެއްގެ އުޅަނދާއި ،އަރައި އުޅަނދަށް

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި މީހުން ތަކެއްޗަކާއި ހުރިހާ ހުރި އުޅަނދެއްގައި

 

   )ހ(

   )ށ( ބަލައި ބައެއް ތަނެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއް ެވޭޝައްކުކުރ ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ އެއްޗެއް
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 ؛ފާސްކުރުން

 

 ،ްގައިއުޅަނދެއ ލޯކަލް ކުރި ކައިރި އުޅަނދަކާ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 މުދަލެއް ފެންނަ ކަމަށް ނަގަންޖެހޭނެ ޑިއުޓީ އެކްސްޕޯޓް ނުވަތަ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 ނުވަތަ އެއްޗެއް މުދަލެއްނުވަތަ މަނާ ންއެތެރެކުރު ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ

 ކަސްޓަމްސް ކަމަށް ހުރެދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން

 އެ އިހުއްޓުވަ އުޅަނދެއް ކޮންމެ އެފަދަ، ހިނދެއްގައި ބެލެވިއްޖެ އޮފިސަރަށް

 އެއްޗަކާއި މެންކޮ މީހަކާއި ކޮންމެ ހުރި އުޅަނދުގައި އުޅަނދާއި ،އަރައި އުޅަނދަކަށް

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ތަނެއް ކޮންމެ އަދި

 

   )ނ(

 އްދެއްގައިސަރަޙަ ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދެއް އެއްގަމު އެނޫންވެސް ނުވަތަ ވެހިކަލެއް

 ެއަށްރާއްޖ ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ،ވަނިކޮށް

 މަނާ ރުންބޭރުކު ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ އެތެރެކުރުން

 ދެއްގައިއުޅަނ އެއްގަމު އެ ނުވަތަ ވެހިކަލެއްގައި އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް

 ަލައިބ އުޅަނދެއް އެ، ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ފޮރުވާފައިވާ

 ؛ފާސްކުރުން

 

   )ރ(

 ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ެކުރުންއެތެރ ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ،އުޅަނދެއްގައި

 ބިނާކޮށް ށްމައްޗަ ސަބަބެއްގެ އެކަށީގެންވާ ،ހުރިކަމަށް އެއްޗެއް މަނާ ބޭރުކުރުން

 ބައެއް ެއުޅަނދުގ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެ ގަބޫލުކުރެވިގެން އޮފިސަރަށް ކަސްޓަމްސް

 ތެއްރެވޭނެގޮފާސްކު ބަލައި މެނުވީ ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް އުޅަނދުގައިހުރި ނުވަތަ

 ޅަނދުގައިހުރިއު ނުވަތަ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެ ،ހާލަތްތަކުގައި ނެތް

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް

 

   )ބ(

 ާލަތްތަކާއިއ އެންމެހައި ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 ؛ހިފުން ބޭނުން ތަކެތީގެ ހެންއެހެނި އެހީއާއި މީހުންގެ ފަންނީ ސާމާނާއި

 

   )ޅ(

 ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 މީހުންނާއި ިބޭތ އުޅަނދުގައި އުޅަނދާއި އިތުރަށް ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ބޭނުންކޮށްގެން

 އިލަބަ މިންގަނޑަކަށް ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި ހުންނަ އުޅަނދުގައި

 ؛ފާސްކުރުން

 

   )ކ(

 އެއްޗެއް މެކޮން ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ،ފެންނަ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 ؛ހިފެހެއްޓުން

 

   )އ(

 އުޅަނދުގައި ،މަޢުލޫމާތާއި މީހެއްގެ އެ ،ސުވާލުކޮށް މީހަކާ ކޮންމެ ހުރި އުޅަނދުގައި

 އެންމެހައި ބޭނުންވާނެ ްސްއަށްކަސްޓަމ އެނޫންވެސް ގުޅޭގޮތުންނާއި ވަޒީފާއާ އަދާކުރާ

   )ވ(



184 

 

 ؛އެންގުން ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު އުޅަނދުގެ ދެއްކުމަށާއި ލިޔުންތައް

 

 ސްއަށްކަސްޓަމް ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ފެންނަ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 ކޮޕީއެއް ލިޔުންތަކުގެ ހިފެހެއްޓޭ މިގޮތުން .ހިފެހެއްޓުން ލިޔުންތައް ބޭނުންވާ

 ަސްޓަމްސްއިންކ ކޮޕީއެއް އޭގެ ،އެދިއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން އެލިޔުމެއްގެ ންވެގެންބޭނު

 .ދޭންވާނެއެވެ އެފަރާތަކަށް

 

   )މ(

 ނުވަތަ ޮތުންބެހޭގ ތަނަކާ އުޅަނދުގައިވާ ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން އެއްޗަކާ އުޅަނދުގައިވާ

 ބެހޭގޮތުން ޗަކާއެއް ބޭލި އުޅަނދުން ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން އެއްޗަކާ އެރުވި އުޅަނދަށް

 މީހަކާބެހޭ އުޅަނދުގައިވާ ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން އެއްޗަކާ އެއްލާލި އުޅަނދުން ނުވަތަ

 މީހަކާ ިފޭބ އުޅަނދުން ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން މިހަކާ އެރި އުޅަނދަށް ނުވަތަ ގޮތުން

 ންގޮތު އުޅަނދަކާބެހޭ އެހެން ކައިރިކުރި އުޅަނދަކާ އެ ނުވަތަ ބެހޭގޮތުން

 އެ ަކައިޓ ފިލުވުމަށް އޮޅުން ހޯދައި މަޢުލޫމާތު ޯދަންބޭނުންވާހ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ްގުންއެނ ދެއްކުމަށް ލިޔުންތައް ސުވާލުކޮށް މީހަކާ ކޮންމެ ހުރި އުޅަނދުގައި

 

   )ފ(

 އެ ،ީހަކުމ ކޮންމެ ސުވާލުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 ާތުމަޢުލޫމ ބޭނުންވާ ސާފުކުރަން ންކަސްޓަމްސްއި ،ޖަވާބުދާރީވެ ސުވާލަކަށް

 ްވެގެނެްބޭނުނ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން އަދި .ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ

 ނުވަތަ ްޗެއްއެއ އުޅަނދުގައިހުރި ނުވަތަ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެދެފި

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ލިޔުމެއްވެސް ކޮންމެ ނުވަތަ މީހެއް

 

.305 )ހ(

  

 ްޓަމްސްއިންކަސ

 މީހަކު ކޮންމެ ސުވާލުކުރެވޭ

 ކަސްޓަމްސްއަށް

 ދިނުން އެއްބާރުލުން

 ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ުވަތަނ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެދެފި ބޭނުންވެގެން ފާސްކުރުމަށް

 އްކުމަކީނުދެ އެއްވެސްލިޔުމެއް ނުވަތަ ީހެއްމ ނުވަތަ އެއްޗެއް އުޅަނދުގައިހުރި

 .ކުށެކެވެ

 

   )ށ(

 ނުވަތަ ށްއުޅަނދަކަ އެ ،ކުރަންވާނީ ޢަމަލު ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދުފަހަރު

 ނެގޮތެއްގެކުޑަވާ ގެއްލުން ވީހާވެސް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ފާސްކުރާ ބަލައި

 .މަތިންނެވެ

 

.306 )ހ(

  

 ދިނުން ބަދަލު ގެއްލުމުގެ

 ނުވަތަ ކަށްއުޅަނދަ އެ ،އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދުފަހަރު

 ިނުމުގެދ ގެއްލުން ކަނޑައެޅިގެން އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ފާސްކުރާ ބަލައި

 ރާތަށްވެރިފަ އެއްޗެއްގެ އެ ބަދަލު އެކަމެއްގެ ،ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ނިޔަތުގައި

 .ވާނެއެވެދޭން ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ށ(

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

 ވެރިފަރާތުން އެއްޗެއްގެ މިންވަރާމެދު ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ދިނުމަށް

   )ނ(



185 

 

 ކަނޑައަޅާ ކޯޓުން ގޮތުގައި ބަދަލުގެ ކަމެއްގެ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް އެއްޗެއްގެ އެ ވަރެއްމިން

 

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

 ހުރިއުޅަނދުގައި ނުވަތަ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއް އެ ،އޮފިސަރަކު

 ިދުގައިގަވާއ ޤާނޫނާއި ތެރޭގައި މުގެފާސްކުރު ބަލައި ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް

، ެނިއްޖެނަމަފ އެއްޗެއް މަނާ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް

 ދޭކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް ބަދަލު ގެއްލުމުގެ ލިބުނު އެއްޗަކަށް އެ

 ެއްްޗއެއ ހުރި އުޅަނދުގައި ނުވަތަ އުޅަނދު ނަމަވެސް އެހެން .ނުޖެހޭނެއެވެ

 ކުރަންޖެހޭ ހަލާކު ކޮންމެހެން ހޯދުމަށް އެއްޗެއް މަނާ ފެނުނު ،ހަލާކުކޮށްފައިވަނީ

 ެ.ދޭންވާނެއެވ ބަދަލު އެކަމުގެ ،ކަމުގައިވާނަމަ އިތުރަށް މިންވަރަށްވުރެ

 

   )ރ(

 ންކަސްޓަމްސްއި ،އުޅަނދެއް ފާސްކުރާ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން ދަށުން މާއްދާގެ މި

 .ެވެދަށުގައ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،އޮންނާނީ އަންގަންދެން ދޫކޮށްލައިފިކަން
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 ފާސްކޮށް އުޅަނދު

 ކަސްޓަމްސްގެ ނިމެންދެން

 އޮތުން ކޮންޓްރޯލުގައި

 ،ާސްކުރަންވާނީފ ބަލައި އެއްޗެއް ހުރި އުޅަނދުގައި ނުވަތަ ބައެއް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ އުޅަނދު

 އޭނާ ުވަތަނ އެޖެންޓު ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ޓްޕައިލެ ނުވަތަ މާސްޓަރ އުޅަނދެއްގެ އެ

 އުޅަނދާ ާތަކީފަރ ޢައްޔަންކުރެވޭ މިގޮތުން .ހާޒިރުގައެވެ މީހެއްގެ ކުރާ ޢައްޔަން އެކަމަށް

 މީހަކަށް ރުގެވަ އުފުލޭ ޒިންމާތައް އުފުލަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން އެއެއްޗަކާ ނުވަތަ ގުޅޭގޮތުން

 .ވާންވާނެއެވެ
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 މީހެއްގެ ހުރި ހަވާލުވެގެން

 ބަލައި ހާޒިރުގައި

 ފާސްކުރުން

 ދުގެއުޅަނ ތަކަށް އެންގުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދު

 ،ުވެއްޖެނަމަނ ކިޔަމަން މީހަކު އެއްވެސް ހުރި އުޅަނދުގައި ނުވަތަ ޕައިލެޓް ނުވަތަ މާސްޓަރ

 ،ނދެއްގައިހި ބޭނުންވެއްޖެ ްޓަމްސްއަށްކަސ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ

 ެހީތެރިކަމަކަށްއ އެފަދަ .އެދެވިދާނެއެވެ އެހީތެރިކަމަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

 ފޯރުވައިދޭން ންއެހީތެރިކަ އެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެފަރާތްތަކުން ،އެދިއްޖެނަމަ  ކަސްޓަމްސްއިން

 .ވާނެއެވެ
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 ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

 އެހީއަށް ިދުމަތްތަކުގެޚ

 އެދުން

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 

 ،މީހުންނާއި ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ،މީހުންނާއި އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 އުޅަނދުފަހަރަށް އެފަދަ ،މީހުންނާއި ތިބޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ
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 ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 ފާސްކުރުން
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 ،މީހުންނާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،މީހުންނާއި ފައިބާ ރާއަ

 ވަދެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުންތަކުގައި އެކިއެކި، މީހުންނާއި މަސައްކަތްކުރާ

 ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ދަށުގައި ބެލުމުގެ މީހުންގެ އެ މީހުންނާއި ނިކުމެވާ

 ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި އިޚުތިޔާރު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ެތިތަކ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ގަވާއިދާ ާނޫނާއިކަސްޓަމްސްގެޤ ދިވެހިރާއްޖޭގެ،މީހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި މި

 ނުވަތަ ؛ކަށަވަރުކުރުމަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ްގޮތުގެމަތިނ އެއްގޮތްވާ
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 ތަކެތި ގެންނަ ދަތުރުވެރިން

 އެއީ ،ލުވާންވާނީހަވާ އެއްޗަކާ އެ ވިޔަސް އެއްޗަކަށް ހަވާލުކުރި މީހަކު ދަތުރުވެރިއަކާ

 ނުވަތަ ގެންނަ ިހަވާލުގައ މީހެއްގެ އެ .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ކަށަވަރު ކޮންއެއްޗެއްކަން

 އެއްޗަކާ ެއ ،ފެނިއްޖެނަމަ ްއެއްޗެއ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި އެއްޗަކުން ގެންދާ

 .ެހޭނެއެވެއުފުލަންޖ ޒިންމާ އެކަމުގެ މީހަކު އަންނަ ކަސްޓަމްސްއަށް ހަވާލުވެގެން
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 ހުއްދަ ކުގެއިދާރާތަ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،ތެރޭގައި ތަކެތީގެ ގެންނަ ދަތުރުވެރިން

 އެ ުކުރެވޭނީަމަލޢ ތަކެއްޗާމެދު އެ ،ހިމެނޭނަމަ ތަކެތި ދޫނުކުރެވޭ މެނުވީ ލިބިގެން

 .ނެވެމަތިން ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ޢަމަލުކުރަން ތަކެއްޗާމެދު އެ އިދާރާއަކުން
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 ކުރުމުގެ ްތައްކަންތައ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު

 

312.

  

 ައިބަލ ތަކެތި މީހުންނާއި

 ފާސްކުރުމުގައި

 ލިބިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިޚުތިޔާރު

 ށްބޭރަ ރާއްޖެއިން އަދި މީހުންނާއި އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 ބެލުމުގެ ްގެމީހުނ އެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހުންގެ އެ ،ފޮށިތަންމައްޗާއި ފުރާމީހުންގެ

 ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ގެކަސްޓަމްސް ހަވާލުގައި މީހުންގެ އެ ނުވަތަ ދަށުގައި

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި އެންމެހައި

 

  )ހ(

 ޅަނދުފަހަރުގެއު ،މީހުންނާއި ތިބޭ އުޅަނދުފަހަރުގައި ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 އަތުގައި ހުންގެމީ އެ ،ފޮށިތަންމައްޗާއި މީހުންގެ އެ ފަސިންޖަރުންނާއި ފަޅުވެރިންނާއި

 ަސްޓަމްސްގެކ ހަވާލުގައި މީހުންގެ އެ ނުވަތަ ދަށުގައި ުމުގެބެލ މީހުންގެ އެ ނުވަތަ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި އެންމެހައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި

 

   )ށ(

 އެ ،ިމީހުންނާއ ފައިބާ އަރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ހުންގެމީ އެ ަތަނުވ ދަށުގައި ބެލުމުގެ މީހުންގެ އެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހުންގެ

 ައިބަލ ތަކެތި އެންމެހައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހަވާލުގައި

 ؛ފާސްކުރުން

 

   )ނ(

 ތްކުރާމަސައްކަ މީހުންނާއި އަދާކުރާ ވަޒީފާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 އެ ނުވަތަ ިދަށުގައ ބެލުމުގެ މީހުންގެ އެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހުންގެ އެ މީހުންނާއި

 ބަލައި ަކެތިތ އެންމެހައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ހަވާލުގައި މީހުންގެ

 ؛ފާސްކުރުން

 

   )ރ(

 ނުވަތަ ަތުގައިއ މީހުންގެ އެ މީހުންނާއި ވަދެނިކުމެވާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ގެްސްކަސްޓަމ ހަވާލުގައި މީހުންގެ އެ ނުވަތަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ މީހުންގެ އެ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި އެންމެހައި ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި

 

   )ބ(

 ،ތަކެއްޗާއި ދާވައް ސަރަޙައްދުތަކަށް ،ތަކެއްޗާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ތަކެތި އެންމެހައި ނެރޭ ސަރަޙައްދުތަކުން

 

   )ޅ(

 ތަކެތި ައިއެންމެހ ބާލާ އަރުވައި ފަހަރަށްއުޅަނދު ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި

 

   )ކ(
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 ބަލައިް، ުނގުޅޭގޮތ ތަޙުޤީޤަކާ ނުވަތަ ގުޅުންހުރި ތަޙުޤީޤަކާ ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 އެ ވަތަނު އަތުގައި މީހުންގެ އެ މީހުންނާއި ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ފާސްކުރުމަށް

 ތަކެތި ްމެހައިއެނ ހުންނަ ހަވާލުގައި މީހުންގެ އެ ނުވަތަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ މީހުންގެ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި

 

   )އ(

 ައިގެންލ ،ހަށިގަނޑާއި މީހުންގެ އެ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ހަށިގަނޑު މީހުންގެ

 ެތެރެއިންއ ފޭރާމުގެ ހުންނަ ލައިގެން އަދި ޖީބުތަކާއި ފޭރާމުގެ ފޭރާމާއި ހުންނަ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި

 

   )ވ(

 ދިނުމަށް ަރުވާފ ޞިއްޙީ ރާއްޖޭގައި ،ޙާލަތެއްގައި ބަލަންޖެހިއްޖެ އެތެރެހަށި ީހެއްގެމ

 ޤާބިލުކަން ގެކަމު ،ތެރެއިން މީހުންގެ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ

 .ބެލުން އެތެރެހަށި މީހެއްގެ އެ ލައްވައި މީހަކު ލިބިފައިވާ

 

   )މ(

 ްރޯލްގައިވާކޮންޓ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ މީހެއް ނުކުތް ސަރަޙައްދަކުން ކަސްޓަމްސްގެ

 ފެންނަ ަށްކަމ ނަގަންޖެހޭނެ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް އަތުގައި މީހެއްގެ ފޭބި އުޅަނދަކުން

 ކަސްޓަމްސް ށްކަމަ ހުރެދާނެ މުދަލެއް މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ މުދަލެއް

 ބެލުމުގެ ގެމީހެއް އެ މީހަކާއި ްމެކޮނ އެފަދަ ،ހިނދެއްގައި ބެލެވިއްޖެ އޮފިސަރަށް

 ؛ފާސްކުރުން ައިބަލ ތަކެތި އެންމެހައި ހުންނަ ހަވާލުގައި މީހެއްގެ އެ ނުވަތަ ދަށުގައި

 

   )ފ(

 މީހެއްގެ ތަނުވަ އެއްޗެއް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހެއްގެ

 ނެތް ެއްާސްކުރެވޭނެގޮތފ ބަލައި މެނުވީ ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް ހަވާލުގައިވާ

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް ،ހާލަތްތަކުގައި

 

   )ދ(

 ސާމާނާއި ާއިއާލަތްތަކ އެންމެހައި ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 ؛ހިފުން ބޭނުން ތަކެތީގެ އެހެނިހެން އެހީއާއި މީހުންގެ ފަންނީ

 

   )ތ(

 ބޭނުންކޮށްގެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމްސްއިން، ކުރުމުގައިފާސް ބަލައި ތަކެތި

 ޑައަޅާކަނ ކަސްޓަމްސްއިން ހުޅުވައިގެން ތަކެތި އިތުރަށް ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި މިންގަނޑަކަށް

 

   )ލ(

 ްޗެއްއެއ ކޮންމެ މަނާކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި، ފެންނަ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 ؛ހިފެހެއްޓުން

 

   )ގ(

 އަދާކުރާ ،މަޢުލޫމާތާއި މީހެއްގެ އެ ،ސުވާލުކޮށް މީހަކާ ކޮންމެ ފާސްކުރާ ބަލައި

 އަށްކަސްޓަމްސް ގުޅޭގޮތުން މީހަކާ އެ އަދި ،ދަތުރާއި މީހެއްގެ އެ ވަޒީފާއާ

 ؛ެންގުންއ ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްކުމަށާއި ލިޔުންތައް އެންމެހައި ބޭނުންވާނެ

 

   ()ޏ
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 ޭނުންވާބ ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ފެންނަ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 އެ ޭނުންވެގެންބ ކޮޕީއެއް ލިޔުންތަކުގެ ހިފެހެއްޓޭ މިގޮތުން .ހިފެހެއްޓުން ލިޔުންތައް

 އެފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކޮޕީއެއް އޭގެ ،އެދިއްޖެނަމަ ވެރިފަރާތުން ލިޔުމެއްގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

   )ސ(

 ކޮންމެ ޭސުވާލުކުރެވ ކަސްޓަމްސްއިން ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 ްވާބޭނުނ ސާފުކުރަން ކަސްޓަމްސްއިން ،ޖަވާބުދާރީވެ ސުވާލަކަށް އެ ،މީހަކު

 ެގެންބޭނުންވ ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން އަދި .ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު

 .ދައްކަންވާނެއެވެ ލިޔުމެއް ކޮންމެ ނުވަތަ އެއްޗެއް އެދެފި ދެއްކުމަށް

 

.313 )ހ(

  

 ކަސްޓަމްސްއިން

 މީހަކު ކޮންމެ ސުވާލުކުރެވޭ

 ކަސްޓަމްސްއަށް

 ދިނުން އެއްބާރުލުން

 ބަލަން ކަސްޓަމްސްއިން ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ދެއްކުމަކީނު ލިޔުމެއް ެސްއެއްވ ނުވަތަ އެއްޗެއް އެދެފި ދެއްކުމަށް ބޭނުންވެގެން

 .ކުށެކެވެ

 

   )ށ(

 މީހެއްގެ ތަނުވަ އެއްޗެއް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ މީހެއްގެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހެއްގެ

 ވީހާވެސް ްޗަކަށްއެއ އެ ޢަމަލުކުރަންވާނީ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި އެއްޗެއް ހަވާލުގައިވާ

 .މަތިންނެވެ ކުޑަވާނެގޮތެއްގެ ގެއްލުން

 

.314 )ހ(

  

 ދިނުން ބަދަލު ގެއްލުމުގެ

 ކަށްއެއްޗަ ،އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 އެ ބަދަލު ެއްގެކަމ އެ ،ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ނިޔަތުގައި ދިނުމުގެ ގެއްލުން ކަނޑައެޅިގެން

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް އެއްޗެއްގެ

 

   )ށ(

 ގޮތުގައި ލުގެބަދަ އެކަމެެއްގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 ުންވެރިފަރާތ އެއްޗެއްގެ މިންވަރާމެދު ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ދިނުމަށް

 ކަނޑައަޅާ ުންކޯޓ ގޮތުގައި ބަދަލުގެ އެކަމެއްގެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް އެއްޗެއްގެ އެ މިންވަރެއް

 

   )ނ(

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

 ޫނާއިޤާނ ތެރޭގައި ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ހަލާކުކޮށްގެން އެއްޗެއް އޮފިސަރަކު

 އެއްޗެއް ާަނމ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދުގައި

 ަސްޓަމްސްއިންކ ވެރިފަރާތަށް ބަދަލު ގެއްލުމުގެ ލިބުނު އެއްޗަކަށް އެ ަ،ފެނިއްޖެނަމ

 ނުޖެހޭނެއެވެ. ދޭކަށް

 

   )ރ(

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

 ޤާނޫނާއި ޭގައިތެރ ފާސްކުރުމުގެ ކަސްޓަމްސްއިން އެއްޗެއް ނުވަތަ މުދަލެއް ބަލައި

 އެއްޗެއް މަނާ ބޭރުކުރުން ރާއްޖެއިން އެތެރެކުރުން ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދުގައި

ފެނިފައިނުވާ ހާލަތެއްގައި، ކަސްޓަމްސްގެ އިހުމާލުން އެއްޗަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް 

   )ބ(



190 

 

ކަސްޓަމްސްއިން  ވެރިފަރާތަށް ބަދަލު ގެއްލުން ލިބިއްޖެނަމަ، އެ ގެއްލުމުގެ

 ެވެ.ދޭންވާނެއ

 

 އިބަލަ އެތެރެއިން ފޭރާމުގެ ހުންނަ ލައިގެން މީހަކު ނުވަތަ ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ

 .ފެތޭގޮތަށެވެ މިންގަނޑަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ފާސްކުރަންވާނީ

 

315.

  

 ލައިގެން ނުވަތަ ހަށިގަނޑު

 އެތެރެއިން ފޭރާމުގެ ހުންނަ

 ފާސްކުރުން ބަލައި

 ބަލައި ްއެތެރެއިނ ފޭރާމުގެ ހުންނަ ލައިގެން މީހަކު ވަތަނު ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ

 .މީހެކެވެ އެއްޖިންސުގެ މީހަކާއި އެ ފާސްކުރަންވާނީ

 

   )ހ(

 .ނުވާނެއެވެ ންބާއްވައިގެ ތަފާތުކުރުމެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 

   )ށ(

 ންޖެހޭނެކަމަށްގެންގުޅެ ޭއިރުއުޅ މަސައްކަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި

 .ެގޮތަށެވެނުވާނ ޚިލާފު މިންގަނޑާ އަޚުލާޤީ އޮންނަ ކަނޑައަޅާފައި ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ނ(

 ެ.ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވ ޙައްޤުތައް ޒާތީ މީހުންގެ ފާސްކުރެވޭ ބަލައި

 

   )ރ(

 އްކައެއްާނިހ ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ޖިސްމާނީ މީހަކަށް އެއްވެސް ފާސްކުރެވޭ ބަލައި

 މާއްދާގައިަ ވަނ 319 ގަވާއިދުގެ މި ތެރޭގައި މީގެ. ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ގަސްދުގައި

 ަށްބެލުންތަކ ބަލަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއިން ،މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ،ުމުގައިނުރުހ މީހުންގެ އެ، ފޮށިތަންމަތި ހަށިގަނޑާއި މީހުންގެ އިޢުތިރާޟުކުރާ

 ނުވަތަ ާއަނިޔ ލިބޭ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ބޭނުންކޮށްގެން ގެބާރު އެކަށީގެންވާ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ހާނިއްކައެއް

 

   )ބ(

 ވަނެއްގެގުނަ އެއްވެސް ނުވަތަ އެތެރެހަށީގައި މީހެއްގެ، ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި

 މަނާކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ތެރޭގައި ބައެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ނުވަތަ ތެރޭގައި

 ބަލައި އްގުނަވަނެ އެ ،ކުރެވޭނަމަ ޝައްކު ފޮރުވާފައިވާކަމަށް އެއްޗެއް ެއްވެސްއ

 ފަރާތުން ޭކަމާބެހ ސަރުކާރުގެ ދިނުމަށް ފަރުވާ ޞިއްޙީ ރާއްޖޭގައި ފާސްކުރަންވާނީ

 .ކެވެމީހެ ލިބިފައިވާ ޤާބިލުކަން ކަމުގެ ،ތެރެއިން މީހުންގެ ހުއްދަދީފައިވާ

 

   )ޅ(

 ބަލައި ްއެތެރެއިނ ފޭރާމުގެ ހުންނަ ލައިގެން މީހަކު ވަތަނު ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ

 ވާއެކަށީގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚާއްޞަކޮށް އެކަމަށްޓަކައި ފާސްކުރަންވާނީ

 .ތަނެއްގައެވެ

 

   )ކ(

 ބަލައި އެތެރެއިން ފޭރާމުގެ ހުންނަ ލައިގެން މީހަކު ނުވަތަ ހަށިގަނޑު މީހެއްގެ

 ކަސްޓަމްސްއިން އެކަމަށް ،ނެތްނަމަ ަކިތަނެއްވ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ފާސްކުރުމަށް

 ފާސްކުރުމަށް މިގޮތަށް .ކުރެވިދާނެއެވެ ފާސް ބަލައި ތަނެއްގައި އެކަށޭނަ ކަނޑައަޅާ

 ރައްކާތެރި ބޮޑަށް ވީހާވެސް ޙައްޤުތައް މީހާގެ ބަލައިފާސްކުރެވޭ ތަނަކީ ކަނޑައަޅާ

   )އ(



191 

 

 .ވާންވާނެއެވެ ތަނަކަށް ފަދަ ކުރޭވޭ

 

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

 .ރުގައެވެހާޒި މީހެއްގެ ހުރި ހަވާލުވެގެން ކުއްޖަކާ އެ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއެއްގެ

 

.316 )ހ(

  

 ކުދިން ނުފުރޭ އަހަރު 18

 ފާސްކުރުން ބަލައި

 ހަވާލުވެގެން ނުވަތަ ިއެއްބެލެނެވެރ ކުއްޖެއްގެ ނުފުރޭ އަހަރު (އަށާރަ) 18 އުމުރުން

 ޙައްޤުތައް ންގެކުޑަކުދި ،ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި ކުއްޖަކު އެ ،ނެތްނަމަ ފަރާތެއް ހުރި

 މީހެއްގެ ީފަންނ މުއައްސަސާއެއްގެ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް

 .ހާޒިރުގައެވެ

 

   )ށ(

 ބަލައި ތުންގޮތްގޮ އެހެން ިގަނޑުހަށ މީހެއްގެ އެ ،ބަލަންވާނީ އެތެރެހަށި މީހެއްގެ

 ސްއަށްކަސްޓަމް ކަމަށް ބަލަންޖެހޭ އެތެރެހަށި މީހެއްގެ އެ ،ފާސްކުރުމަށްފަހު

 .ފެނިއްޖެނަމައެވެ

 

.317 )ހ(

  

 ބެލުން އެތެރެހަށި މީހުންގެ

 ާއްޖޭގައިރ ،ކުރަންވާނީ އެކަން ޙާލަތެއްގައި ބަލަންޖެހިއްޖެ އެތެރެހަށި މީހެއްގެ

 މީހުންގެ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ިނުމަށްދ ފަރުވާ ޞިއްޙީ

 .މީހެކެވެ ލިބިފައިވާ ޤާބިލުކަން ކަމުގެ ،ތެރެއިން

 

   )ށ(

 ބެލުމުގެ އްގެމީހެ ނުވަތަ އަތުގައި މީހެއްގެ އެ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި

 އެއްޗެއްގެ ،ީފާސްކުރަންވާނ ބަލައި އެއްޗެއް ހުންނަ ހަވާލުގައި މީހެއްގެ ނުވަތަ ދަށުގައި

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ހަވާލުވެހުރި އެއްޗަކާ އެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތް

 

318.

  

 މީހެއްގެ ހުރި ހަވާލުވެގެން

 ބަލައި ހާޒިރުގައި

 ފާސްކުރުން

 ސްޓަމްސްއިންކަ، ތެރެއިން މީހުންގެ ފުރާ ރާއްޖެއިން މީހުންނާއި އަންނަ ބޭރުން ރާއްޖެއިން

 މީހުންގެ އެ، ފޮށިތަންމަތި ހަށިގަނޑާއި މީހުންގެ އިޢުތިރާޟުކުރާ ބެލުންތަކަށް ަންޖެހޭބަލ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ބާރު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި ބޭނުންކޮށްގެން ބާރުގެ އެކަށީގެންވާ ،ނުރުހުމުގައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

319.

  

 ބާރުގެ އެކަށީގެންވާ

 ބަލައި ބޭނުންކޮށްގެން

 ފާސްކުރުން

 

 އެއްވެސް ކަށްތަ އެންގުން އަންގާ ކަސްޓަމްސްއިން ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި ތަކެތި ނާއިމީހުން

 ައިފާސްކުރުމުގ ބަލައި ތަކެތި މީހުންނާއި ނުވަތަ ،ނުވެއްޖެނަމަ ކިޔަމަން މީހަކު

 އެހީތެރިކަމަށް ގެޚިދުމަތްތަކު ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ ،ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ާތްތަކުންއެފަރ ،އެދިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސްއިން އެހީތެރިކަމަކަށް އެފަދަ.ާނެއެވެއެދެވިދ

 .ވާނެއެވެ ފޯރުވައިދޭން އެހީތެރިކަން އެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 

 

 

320.

  

 ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

 އެހީއަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ

 އެދުން



192 

 

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 

 

 ބަލައި ،މުދާ އިވާދަށުގަ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ،ވޭތޯއާއިދިމާ މުދަލާ ޑިކްލަރޭޝަނާ މުދަލުގެ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ފާސްކުރާނީ

 ާނީފާސްކުރ ބަލައި ހުރިތޯ އެއްޗެއް މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ގޮތުން ޤާނޫނީ

 .ްޓަމްސްއިންނެވެކަސ

 

321.

  

 ބަލައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ

 ފާސްކުރުން

 ކަންކަން ކޮށްފައިވާބަޔާން ތިރީގައި ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ކުރުމުގެ

 

322.

  

 ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ

 ބިފައިވާލި ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިޚުތިޔާރު

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

 .ފާސްކުރުން ބަލައި ގޮތްގޮތަށްވެސް މިނޫން ،ސާމްޕަލްނެގުމާއި

 

  )ހ(

 ،ބެހެއްޓުމާއި ށްއެކަހެރިކޮ ތަނެއްގައި ވަކި ،ސިލުޖެހުމާއި ،ފާހަގަޖެހުމާއި މުދަލުގައި

 .ބެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް ނުފޯރާނެހެން ބާރެއް ފަރާތެއްގެ ންއެހެ

 

   )ށ(

 ަނަކަށްތ އެ ފާސްކުރަންޖެހޭނަމަ ބަލައި ގެންގޮސްގެން ތަނަކަށް އެހެން މުދަލެއް

 .ބެލުން ގެންގޮސްގެން

 

   )ނ(

 އެކަމަށް ާއޭނ ނުވަތަ ހާޒިރުގައި ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ފާސްކުރާނީ ބަލައި މުދާ

 މުދަލާ ީމީހަކ ޢައްޔަންކުރެވޭ މިގޮތުން .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ޔަންކުރާޢައް

 .ެވެވާންވާނެއ މީހަކަށް ވަރުގެ އުފުލޭ ޒިންމާތައް އުފުލަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން

 

.323 )ހ(

  

 ހާޒިރުގައި ވެރިފަރާތުގެ

 ފާސްކުރުން ބަލައި

 ށާއިދިނުމަ ބުޖަވާ ސުވާލުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި މުދާ

 އެ ނުވަތަ ރާތްފަ އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ދިނުމަށް އެހީތެރިވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ހާޒިރުގައެވެ މީހެއްގެ ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތުން

 

   )ށ(

 މުދަލުގެ އެންގުމުން ބޭނުންވެގެން ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމަށް ބަލައި މުދަލެއް

 ހާޒިރުވުމަށް .ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން އަޅާކަނޑަ އޭނާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން

 ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ގުޅުވައިގެން މުދަލަކާ އެ ނުވަތަ އިންކާރުކުރާނަމަ

 ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް ޢަމަލެއް މަނާކޮށްފައިވާ

 މުދަލުގެ ،ަބެލެވޭނަމ ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް

.324 )ހ(

  

 ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ

 ބަލައި ހާޒިރުގައި

 ފާސްކުރުން



193 

 

 ފާސް ބަލައި މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހާޒިރުގައިވެސް ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ

 ހާޒިރުގައި ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ އެފަދައިން ނަމަވެސް .ކުރެވިދާނެއެވެ

 ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ ފަރާތެއްގެ އެ މުދާ ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ުވަތަނ މުއައްސަސާއެއް

 

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

 ރާާސްކުފ ،ނިމެންދެން ފާސްކޮށް ފެށިގެން ވަގުތުން އަތްލާ ފުރަތަމަ މުދަލުގައި

 .ންވާނެއެވެކުރަ ރެކޯޑް ވީޑިއޯ ފެންނާނޭހެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެއްވެސް މަންޒަރު

 

   )ށ(

 ،މުދަލެއްނަމަ ހޭބަލަންޖެ އިދާރައަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ،މުދަލަކީ އެތެރެކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ޑައަޅާަނކ ފަރާތަކުން އެ ނުވަތަ ހާޒިރުގައި އެފަރާތެއްގެ ފާސްކުރެވޭނީ ބަލައި މުދާ އެ

 .މަތިންނެވެ އުސޫލެއްގެ

 

325.

  

 އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެ

 މުދާ ބަލަންޖެހޭ

 .ވެމިވަނީއެ ތިރީގައި އުސޫލު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 

326.

  

 ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި މުދާ

 އުސޫލު

 ޒާތުގެ ވެދާނެހަލާކު އަވަހަށް ،ޖަނަވާރާއި ދިރޭ ،ކުރުމުގައި ފާސް ބަލައި މުދާ

 ،ަލައިބ މުދާ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ކަމަށް ބާލަންޖެހޭ އަވަހަށް ،މުދަލާއި

 .އިސްކަންދެވޭނެއެވެ ފާސްކުރުމަށް

 

   )ހ(

 މެއްކަ ފަދަ މަދުވުން ނުވަތަ ހަލާކުވުން މުދާ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ

 މުދަލުގެ މަކީހުށަހެޅު އަށްކަސްޓަމްސް ،ފޯމު ސަރވޭ މުދަލުގެ އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ކަމެކެވެ އިޚުތިޔާރުގައިވާ ވެރިފަރާތުގެ

 

   )ށ(

 ުރާނެފާސްކ ބަލައި ވަސީލަތްތަކާއި ބޭނުންކުރާނެ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ކަނޑައަޅާނީ މިންވަރު

 

   )ނ(

 ަމްސްއިންކަސްޓ ށްފާސްކުރުމަ ބަލައި ތެރެއިން މުދަލުގެ ހިމެނޭ ޑިކްލަރޭޝަންގައި

 ނުންވާނަމަބޭ ބަލަން މުދާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،އިތުރަށް މިންވަރުގެ ކަނޑައަޅާ

 ގައިކަސްޓަމްސް ކަމަށް އެ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ކުރިން ގެންދިއުމުގެ މުދާ

 .އެދެވިދާނެއެވެ

 

   )ރ(

 ންކޮށްފައިވާަޔާބ ތިރީގައި ،ނެގުމަށް ސައުންޑިންގ ތެލުގެ ހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގައި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ،މާސްޓަރު އުޅަނދުގެ ލިޔުންތައް

 

   )ބ(

 ރިޕޯޓް ސައުންޑިންގގ ޕޯޓް ލޯޑް

 

1.    
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 ޕްލޭން ސްޓޯވޭޖް އުޅަނދުގެ

 

2.    

 ޫރިއަރކ ލޯކަލް، ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ޭދޫކުރެވ ނެތި މެއްނެގު ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި އިހާޒިރުގަ އޭޖެންޓްގެ

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

 ެްޓްރޯލުގކޮނ ސްގެކަސްޓަމް ،ބަހައްޓަންވާނީ ،ބަހައްޓާނަމަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ އޭޖެންޓްގެ

 .ވަކިންނެވެ ނުވާނެހެން މަސްހުނި މުދަލާ ްޓޭބެހެއ ދަށުގައި

 

   )ޅ(

 ްފަހުކެނޑުމަށ ތަކެތި ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ސަރވިސް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ްއެނގޭނެގޮތަށ ކެނޑިކަން ޗެކްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޕާރުސަލްގައި އެ

 .ޖަހަންވާނެއެވެ ތައްގަނޑެއް

 

   )ކ(

 ންތެރެއި ތަކެތީގެ ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ިސްސަރވ ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ތަކެތި ެއ ،ނިމެންދެން ކަންތައް ޑިއުޓީ ތަކެތީގެ ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 ދަށުގައި ރޯލުގެކޮންޓް ކަސްޓަމްސްގެ ހަވާލުގައި ފަރާތުގެ ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ

 އްޓުމާބެލެހެ ަކެތިތ އެ ،ލިސްޓް ތަކެތީގެ ބެހެއްޓޭ މިގޮތުން .ބެހެއްޓޭނެއެވެ

 މްސްއަށްކަސްޓަ ކުރުމަށްފަހު އެންޑޯޒް ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތާއި ހަވާލުވެފައިވާ

 .ނަގަންވާނެއެވެ ކޮޕީއެއް

 

   )އ(

 އެ ިންވަރަކަށްމ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ،ދޫކުރެވޭނީ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ަންތައްތައްކ އެންމެހައި ްމަންޖެހޭނިނ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ އެ ،ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ

 .ނިމުމުންނެވެ ފުރިހަމަކޮށް

 

.327 )ހ(

  

 ދޫކުރުން މުދާ

 އެއީ ،ްބެލުމުނ ބަލާ ނުވަތަ ނެތި ލޭބަލް ތެރެއިން ތަކެތީގެ ގެންނަ ރާއްޖެއަށް

 ބަލައި ްޗެއްތޯކޮންއެއ ކޮންބާވަތެއްގެ އެއީ ،ދޫކުރާނީ ތަކެތި ނޭނގޭ ކޮންއެއްޗެއްކަން

 .ަށްފަހުގައެވެކުރުމ ޔަގީން

 

   )ށ(

 ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ ،ދެއްކުމުން ޑިއުޓީ

 ފުރިހަމަ ިޕޯޓްރ އެގްޒެމިނޭޝަން މުދަލުގެ ކުރިން ގެންދިއުމުގެ މުދަލެއް އެ ،ނިމުމުން

 މިނޭޝަންއެގްޒެ ،ހަލާކުވެފައިވާނަމަ ނުވަތަ މަދުވެ މުދަލެއް އެގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ އެކަން ރިޕޯޓްގައި

 

   )ނ(

ުން ދާރާއަކް އިދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އެތެރެކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެހެނ

 ،ީކުރެވޭނއް ދޫއެފަދަ މުދަލެަ، ވަކި މިންގަނޑެއް މުދަލުގައި ހުރުމަށް ލާޒިމުކުރާނަމ

 ަގީން ކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.އެ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް މުދާ ހުރިތޯ ޔ

 

   )ރ(

.328 )ހ( މުދާ ރާއްޖެއަށް ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ  ޗެކްކުރުމުގައި މުދާ
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 އުނިއިތުރުގެ ގުޅިގެން ފައިސާއަކާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތެއް އިމްޕޯޓްކުރާ

 ފައިސާއެއް ަށްއިތުރ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން އެ، ފާހަގަވެ މައްސަލައެއް

 (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއް އެ ،ދައްކަންޖެހޭނަމަ

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 

 ފާހަގަކުރެވުން އުނިއިތުރު  

 ާތުންވެރިފަރ މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން ާންކޮށްފައިވާބަޔ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޓަމްސްއިންކަސް އެކަން ފާހަގަވެގެން ދައްކަންޖެހޭކަން ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން އަންގާ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ

 .ްވާނެއެވެނިންމަނ ައްކައިދ ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ

   )ށ(

 ނުވަތަ ްވާނަމަމުދަލެއ ހަލާކުވެފައިވާ މުދަލުގެތެރޭގައި އެ ފާސްކުރާއިރު ބަލައި މުދާ

 ަކަށްމުދަލ އެ އެދިއްޖެހިނދެއްގައި ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،މަދުވާނަމަ މުދާ

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ ސެޓްފިކެޓް ޝޯޓްލޭންޑް ނުވަތަ ޑެމޭޖްލޭންޑް

 

   )ނ(

 ބޭނުންވެއްޖެ ުމެއްލިޔ ބެހޭގޮތުން މުދަލާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،ދޫކުރުމަށްފަހު ފާސްކޮށް ދާމު

 ރިޕޯޓުގައި ންއެގްޒަމިނޭޝަ މުދަލުގެ އެ ،ދޫކުރާނީ ލިޔުމެއް އެ ކަސްޓަމްސްއިން ހިނދެއްގައި

 .ވެއެއްގޮތަށެ މަޢުލޫމާތާ އެ ބިނާކޮށް މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުގެ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން

 

 

 

329.

  

 ދޫކުރުން ލިޔުން މުދަލާބެހޭ

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 

 

 ،މުދާ ުގައިވާދަށ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،މުދަލާއި އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ދަލާމު ޝަނާއިޑިކްލަރޭ މުދަލުގެ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ފާސްކުރާނީ ބަލައި

 މަނާކޮށްފައިވާ ންބޭރުކުރު ރާއްޖެއިން ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ،ދިމާވޭތޯއާއި

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ފާސްކުރާނީ ބަލައި ހުރިތޯ އެއްޗެއް

 

330.

  

 ބަލައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 ފާސްކުރުން

 ންކޮށްފައިވާބަޔާ ތިރީގައި ،ުމުގައިފާސްކުރ ބަލައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއިން

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ކުރުމުގެ ކަންކަން

 

331.

  

 ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ

 ލިބިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިޚުތިޔާރު

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

 .ފާސްކުރުން ބަލައި ގޮތްގޮތަށްވެސް މިނޫން ،ެގުމާއިސާމްޕަލްނ

 

   )ހ(
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 ،ބެހެއްޓުމާއި ށްއެކަހެރިކޮ ތަނެއްގައި ވަކި ،ސިލުޖެހުމާއި ،ފާހަގަޖެހުމާއި މުދަލުގައި

 .ބެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް ނުފޯރާނެހެން ބާރެއް ފަރާތެއްގެ އެހެން

 

   )ށ(

 ަނަކަށްތ އެ ފާސްކުރަންޖެހޭނަމަ ައިބަލ ގެންގޮސްގެން ތަނަކަށް އެހެން މުދަލެއް

 .ބެލުން ގެންގޮސްގެން

 

   )ނ(

 އެކަމަށް އޭނާ ނުވަތަ ހާޒިރުގައި ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ފާސްކުރާނީ ބަލައި މުދާ

 މުދަލާ ަކީފަރާތ ޢައްޔަންކުރެވޭ މިގޮތުން .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ޢައްޔަންކުރާ

 .ެއެވެވާންވާނ ފަރާތަކަށް ވަރުގެ ފުލޭއު ޒިންމާތައް އުފުލަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން

 

.332 )ހ(

  

 ހާޒިރުގައި ވެރިފަރާތުގެ

 ފާސްކުރުން ބަލައި

 ށާއިދިނުމަ ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ،ފާސްކުރަންވާނީ ބަލައި މުދާ

 ނުވަތަ ފަރާތް އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއިން ،ދިނުމަށް އެހީތެރިވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތުން އެ

 

   )ށ(

 ްޖެހޭބަލަނ އިދާރައަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މުދަލަކީ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

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

 .މަތިންނެވެ އުސޫލެއްގެ ކަނޑައަޅާ

 

333.

  

 އިދާރާތަކުން ރުކާރުގެސަ

 މުދާ ބަލަންޖެހޭ

 މުދަލުގެ އެންގުމުން ބޭނުންވެގެން ކަސްޓަމްސްއަށް ފާސްކުރުމަށް ބަލައި މުދަލެއް

 ހާޒިރުވުމަށް  .ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން

 ޢަމަލެއް ޚިލާފު ވާއިދާގަ ޤާނޫނާއި ގުޅުވައިގެން މުދަލަކާ އެ ނުވަތަ އިންކާރުކުރާނަމަ

 ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް 

 ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ބެލެވޭނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް

 ،ނަމަވެސް .ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ ބަލައި މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހާޒިރުގައިވެސް

 ބަލައި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ހާޒިރުގައި ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ ުދަލުގެމ އެފަދައިން

 ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއް ދަށުގައިވާ ބެލުމުގެ އެފަރާތެއްގެ މުދާ ،ފާސްކުރަންވާނީ

 .ހާޒިރުގައެވެ ފަރާތެއްގެ

 

 ޣައިރު ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ .334 )ހ(

 ބަލައި ހާޒިރުގައި

 ފާސްކުރުން

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

 ާސްކުރާފ ،ނިމެންދެން ފާސްކޮށް ފެށިގެން ވަގުތުން އަތްލާ ފުރަތަމަ މުދަލުގައި

 .ންވާނެއެވެކުރަ ރެކޯޑް ވީޑިއޯ ފެންނާނޭހެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި އެއްވެސް މަންޒަރު

 

   )ށ(

 .އެވެމިވަނީ ތިރީގައި އުސޫލު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 

335.

  

 ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި މުދާ

 އުސޫލު

 މުދާ އެ ،ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައި މުދާ ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން

 ފަދަ ދެވޭގެން އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން ،ނުލިބި ގެއްލުމެއް ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު

 .ގޮތެއްގައެވެ ޅުރަނގަ އެކަށީގެންވާ

   )ހ(
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 އެލް.ބީ ެމުދަލުގ ދާގީނާއެއްގައި ކޮންމެ މުދަލުގެ ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން

 ނުވަތަ ނަން ެވެރިފަރާތުގ މުދަލުގެ ނުވަތަ ނަންބަރުު ބިލް އެއަރވޭ ނުވަތަ ނަންބަރުު

 މްސްއިންކަސްޓަ ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ. އޮންނަންވާނެއެވެ ލިޔެވިފައި މަރުކާ މުދަލުގެ

 .އެވެޗެކުކުރެވޭނެ ލިޔެވިފައިވޭތޯ މަޢުލޫމާތު މި ފާސްކުރާއިރު ބަލައި މުދާ

 

   )ށ(

 ުރާނެފާސްކ ބަލައި ވަސީލަތްތަކާއި ބޭނުންކުރާނެ ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ،ކަނޑައަޅާނީ މިންވަރު

 

   )ނ(

 ަމްސްއިންކަސްޓ ފާސްކުރުމަށް ލައިބަ ތެރެއިން މުދަލުގެ ހިމެނޭ ޑިކްލަރޭޝަންގައި

 ނުންވާނަމަބޭ ބަލަން މުދާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،އިތުރަށް މިންވަރުގެ ކަނޑައަޅާ

 ަމްސްގައިކަސްޓ އެކަމަށް ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ކުރިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ މުދާ

 .އެދެވިދާނެއެވެ

 

   )ރ(

 ްޖެއިންި ރާއއެހެނިހެން ތަންތަނުގައކޮންޓްރޯލް ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި  ގެކަސްޓްމްސް

 ގައިކޮންޓެއިނަރު އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު މުދާ ހުރި

ގެ ގަވާއިދު ލް ޖެހުމަށް މިިސިލް ޖަހަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން ސ ކަސްޓަމްސްއިން

 ށްމްސްއަގައި ބަޔާންކުރާ ފީ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން ކަސްޓަ 36ޖަދުވަލު 

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

 

   )ބ(

 ަރަކަށްފެންވ ގަބޫލުކުރާ ކަސްޓަމްސް ކަންތައް ބަންދުކުރުމުގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓް

 ލައިބަ މުދާ އެ ފޮނުވައިގެން އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސް ތަންތަނަށް ކުރަމުންދާ

 ާބަންދުކުރ ުދާމ ،ހުށަހަޅާނީ އެދި ފާސްކޮށްދިނުމަށް ބަލައި މުދާ. ފާސްކޮށްދެވޭނެއެވެ

 .އޮފީހަކަށެވެ ކަސްޓަމްސްގެ ހުންނަ ކައިރީގައި އެންމެ ތަނަކާ

 

.336 )ހ(

  

 އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސް

 އެކްސްޕޯޓް ފޮނުވައިގެން

 ފާސްކުރުން މުދާ

 

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

 މުދާ ހުށަހެޅުމުން ްޝަނަށްސެކ ކަމާބެހޭ ކަސްޓަމްސްގެ ޑިކްލަރޭޝަން

 .ޗެކްކޮށްދެވޭނެއެވެ

 

   )ށ(

 ޝިޕާރޒް ޑިކްލަރޭޝަނާއި އެކްސްޕޯޓް ،ފާސްކުރުމަށްފަހު ބަލައި މުދާ

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

 .ވެރިފަރާތަށެވެ ގެމުދަލު ހަވާލުކުރާނީ ،ނިންމުމަށްފަހު ލިޔުންތައް އެކުލެވޭ ،މަޢުލޫމާތު

 

   )ނ(

 ލިޔުންތައް ޭމުދަލާބެހ އެ މުދަލާއި ފާސްކުރެވުނު ބަލައި ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް

 ބަނދަރުގެ ެވޭކުރ އެކްސްޕޯޓް ފާސްކުރެވުނުތަނަކުން ބަލައި މުދަލެއް އެ ،ގޮތަށް ހުރި

 .  ވެރިފަރާތުންނެވެ މުދަލުގެ ގެންދާނީ ކަސްޓަމްސްއަށް

   )ރ(
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 ބަލައި މުދާ ތަނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ގައި (ހ) ގެމާއްދާ މި

 ްޓަމްސްއަށްކަސ ހުންނަ ބަނދަރުގައި ކުރެވޭ އެކްސްޕޯޓް މުދާ ،ފާސްކުރުމަށްފަހުވެސް

 .އެވެފާސްކުރެވޭނެ ބަލައި މުދަލެއް އެ އަލުން ފެނިއްޖެނަމަ ބަލަން އިތުރަށް

 

   )ބ(

 ިންވަރަކަށްމ ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިންީ ދޫކުރެވޭނ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން

 އިއެންމެހަ ނިންމަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ އެ ،ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ އެ

 .ނިމުމުންނެވެ ފުރިހަމަކޮށް ކަންތައްތައް

 

.337 )ހ(

  

 ދޫކުރުން މުދާ

 ފާސްކޮށް ބަލައި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ ،ދެއްކުމުން ޑިއުޓީ

 ިޕޯޓްރ އެގްޒެމިނޭޝަން މުދަލުގެ ކުރިން ގެންދިއުމުގެ މުދަލެއް އެ ،ުމުންނިމ

 .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 މުދާ އްޖެއިންރާ ،ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރުމަށްޓަކައި މުދާ

 ގެންގުޅި ފައިސާއަކާ ދައްކާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތެއް އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 ތުރަށްއި ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުން އެ، ފާހަގަވެ މައްސަލައެއް ުނިއިތުރުގެއ

 30 ފެށިގެންް ތާރީޚުނ ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލައެއް އެ ،ދައްކަންޖެހޭނަމަ ފައިސާއެއް

 ަންކަސްޓަމްސްއިންއެކ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ (ތިރީސް)

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

.338 )ހ(

  

 ޗެކްކުރުމުގައި ާމުދ

 ފާހަގަކުރެވުން އުނިއިތުރު

 ާތުންވެރިފަރ މުދަލުގެ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޓަމްސްއިންކަސް އެކަން ފާހަގަވެގެން ދައްކަންޖެހޭކަން ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް

 ތެރޭގައި ވަހުގެދު (ތިރީސް) 30 ފެށިގެން ތާރީޚުން އަންގާ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ

 .ްވާނެއެވެނިންމަނ ދައްކައި ފައިސާއެއް އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ

 

   )ށ(

 ބޭނުންވެއްޖެ ުމެއްލިޔ ބެހޭގޮތުން މުދަލާ ވެރިފަރާތުން މުދަލުގެ ،ދޫކުރުމަށްފަހު ފާސްކޮށް މުދާ

 ރިޕޯޓުގައި ންެގްޒަމިނޭޝައ މުދަލުގެ އެ ،ދޫކުރާނީ ލިޔުމެއް އެ ކަސްޓަމްސްއިން ހިނދެއްގައި

 .ވެއެއްގޮތަށެ މަޢުލޫމާތާ އެ ބިނާކޮށް މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުގެ ކޮށްފައިވާ ބަޔާން
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 ދޫކުރުން ލިޔުން މުދަލާބެހޭ
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 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 ފާސްކުރުން ބަލައި ތަންތަން އެހެން

 

 އެތެރެކުރުން ށްާއްޖެއަރ ނުވަތަ މުދަލެއް ފެންނަ ކަމަށް ނަގަންޖެހޭނެ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް

 ެކަސްޓަމްސްގ ޚިލާފަށް މިގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލެއް މަނާ

 އެ ،ްގައިހިނދެއ ފެނިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭރުވެއްޖެކަމަށް ދަށުން ކޮންޓްރޯލުގެ

 ޔާރުއިޚުތި ގެނައުމުގެ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އަނބުރާ އެއްޗެއް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

.340 )ހ(

  

 ބަލައި ތަންތަން އެހެން

 ފާސްކުރުމުގައި

 ލިބިފައިވާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިޚުތިޔާރު

 އިންރާއްޖެ ނުވަތަ މުދަލެއް ފެންނަ ކަމަށް ނަގަންޖެހޭނެ ޑިއުޓީ އެކްސްޕޯޓް

 ަސްޓަމްސްގެކ ޚިލާފަށް މިގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލެއް މަނާ ބޭރުކުރުން

 އެ ،ްގައިހިނދެއ ފެނިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭރުވެއްޖެކަމަށް ދަށުން ޮންޓްރޯލުގެކ

 ޔާރުއިޚުތި ގެނައުމުގެ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ އަނބުރާ އެއްޗެއް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

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

 ކަމަށް ުންހުރިގުޅ މުދަލާ އެފަދަ އުޅަނދަކާއި ބޭނުންކުރި ގެންދިއުމުގައި މުދާ އެފަދަ

 .ްވެއެވެލިބިގެނ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ފާސްކުރުމުގެ ބަލައި މީހުން ބެލެވޭ

 

   )ނ(

 ،ުމުގައިާސްކުރފ ބަލައި މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 340 ގަވާއިދުގެ މި

 .ވެހޯދަންވާނެއެ އަމުރު ކޯޓު މެނުވީ ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި
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 ހޯދުން އަމުރު ކޯޓުގެ

 ނެކަމަށްނައްތާލާފާ ހެކި ގުޅުންހުރި ކުށާ އެ ނާޅައިފިނަމަ ފިޔަވަޅެއް ވަގުތުން

 ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 

   )ހ(

 ހުއްދައާއެކު ގެވެރިފަރާތު މުދަލުގެ ނުވަތަ ތަން ނުވަތަ މީހާގެ ންޖެހޭފާސްކުރަ ބަލައި

 ؛ފާސްކުރުން ބަލައި

 

   )ށ(

 ާސްކުރުމުގައިފ ބަލައި މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 340 ގަވާއިދުގެ މި

 ދައުލަތުގެ ިހިނދެއްގައ ބޭނުންވެއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެޅުމުގައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހޭ

 ަކަށްއެހީތެރިކަމ އެފަދަ .އެދެވިދާނެއެވެ އެހީތެރިކަމަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ

 ްއެހީތެރިކަނ އެ ކަސްޓަމްސްއަށް އެފަރާތްތަކުން ،އެދިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ

 

342.

  

 ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

 އެހީތެރިކަމަށް ޚިދުމަތްތަކުގެ

 އެދުން
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 ބައި ޭރަވަނަތ

 

 ތަޙުޤީޤުކުރުން މައްސަލަ

 

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 މަޢުލޫމާތުދިނުން މައްސަލައާގުޅޭ ،ހުށަހެޅުމާއި މައްސަލަ ،ދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު

 

 

 މްސްއަށްކަސްޓަ ބާރު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

.343 )ހ(

  
 ކަސްޓަމްސްއަށް

 ބާރު ަޙުޤީޤުކުރުމުގެތ

 މައްސަލަތައް ލިބިފައިވާ

 ާމުދ ސިއްރުން ރާއްޖެއިން އެތެރެކުރުމާއި މުދާ ސިއްރުން ރާއްޖެއަށް

 ؛މައްސަލަތައް ބޭރުކުރުމުގެ

 

1.    

 މުދަލާ ުވުމާއިއިތުރ މުދާ ވަރަށްވުރެ ޑިކްލެއަރކުރި ،އޮޅުވާލުމާއި އަގު މުދަލުގެ

 ؛މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ުމަޢުލޫމާތ ނޫން ޞައްޙަ ގުޅޭގޮތުން

 

2.    

 ؛ައްސަލަތައްމ އެތެރެކުރުމާގުޅޭ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 

3.    

 ؛އްސަލަތައްމަ ގުޅޭ ބޭރުކުރުމާ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 

4.    

 ުގެދެއްކުމ ިސާފައ ޗެކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ނެތި ފައިސާ އެކައުންޓުގައި

 ؛މައްސަލަތައް

 

5.    

 ައުމުގެގެނ ބަދަލު ލިޔުމަށް އޮޅުވާލުމާއި ލިޔުން ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ؛މައްސަލަތައް

 

6.    

 ،ވަނުމާއި ހުއްދަނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ގެްކަސްޓަމްސ އުޅަނދުފަހަރަށް ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛މައްސަލަތައް ފޭބުމުގެ އަރައި ހުއްދަނެތި

 

7.    
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 ަށްއެކަމ ދަނިކޮށް އަދާކުރަމުން ވާޖިބު އޭނާގެ އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސް

 ؛މައްސަލަތައް ހުރަސްއެޅުމުގެ

 

8.    

 ؛މައްސަލަތައް ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 

9.    

 ކޮންމެ ްޓަކައިތަޙުޤީޤުކުރުމަށ މައްސަލަތައް އިވާބަޔާންކޮށްފަ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތަކުންވެސް

 

   )ށ(

ުރާނީ ކ ީޤުމުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ތަޙުޤ ގެކަސްޓަމްސް

 .ނެވެަތިންމުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މ ގެކަސްޓަމްސް

 

   )ނ(

 .ޅިދާނެއެވެހުށަހެ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއަށް ވަގުތަކުވެސް ކޮންމެ ބަންދުނޫން ކަސްޓަމްސް

 

344.

  
 ވަގުތު ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަ

 ެރެއިންތ ގޮތްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހުށަހެޅޭނީ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ގޮތަކަށެވެ

 

345.

  
 ގޮތް ހުށަހެޅޭނެ މައްސަލަ

 ،ިޔުމުންލ

 

   )ހ(

 ،ޒަރީޢާއިން ފޯނުގެ

 

   )ށ(

 ،ޒަރީޢާއިން ފެކްސްގެ

 

   )ނ(

 ،ޒަރީޢާއިން އީމެއިލްގެ

 

   )ރ(

 .އަނގަބަހުން ހާޒިރުވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ބ(

 ައްސަލަމ ،ހުށަހަޅާނަމަ މައްސަލަ ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފަރާތްތަކުން ންމުއާ

 އެ .ވެއެޑްރެސްކޮށެ ކަސްޓަމްސްއަށް އޮފް ަލްޖެނެރ ކޮމިޝަނަރ ،ހުށަހަޅަންވާނީ

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،ލިޔުމުގައި

.346 )ހ(

  
 ހުށަހެޅުން ލިޔުމުންމައްސަލަ

    (1) ؛ތާރީޚު ަޅާހުށަހ ަމައްސަލ

    (2) މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛

    (3) ޭ މީހާ؛މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވ

 ކަމަށް ނެކޮށްފާ ކުށެއް ނުވަތަ ކުރާކަމަށް ކުށެއް ނުވަތަ ކުރިކަމަށް ކުށެއް

 ؛ސަބަބުތައް ބޫލުކުރާޤަ

(4)    
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    (5) ؛ބާވަތް ކުށުގެ

    (6) ؛މަޢުލޫމާތު ޤަރީނާގެ ހެއްކާއި ލިބިފައިހުރި

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

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

    (9) މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާގެ ފޯނު ނަންބަރު؛

    (10) މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް.

ތަ ް ނުވަމީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަނ ،ނަމަވެސް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް

ދޭ  ށްްސްއަކުށެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމ

ނަ ވަ 2ެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގާމަކުރަން އޭނާ ބޭނުން ނުވާނަމަ، މީހަކީ ކާކުކަން ހ

ެ ވާއިދުގގަ ިށް މކަމަޢުލޫމާތު ދިނުން އެނާގެ މައްޗަ ކޮށްފައިވާނަންބަރުގައި ބަޔާން

ތު ބަޔާންކުރެވުނު މަޢުލޫމާ މީހާޔާބެހޭ އަދި އެ ނޫނެވެ. ދަށުން ލާޒިމެއް

ކަސްޓަމްސްއަށް ދިންނަމަވެސް، އޭނާގެ އެދުމުގެ މަތިން ނުވަތަ އޭނާގެ 

 ވެ.ތެރިކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަންވާނެއެްކައުރައ

   )ށ(

ް ްޓަމްސް ކަސޯލްޑިވްސގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ މ މި

ް ާއަކަށބޭރު މައްސަލައެއް ނަމަ، ނުވަތަ އެހެން އިދާރޞުން ސަރވިސްގެ އިޚްތިޞާ

ް ެގޮތަށއކަން ނަމަ، އެ ސާއަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްސަނުވަތަ އެހެން މުއައް

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

 އަންގަންވާނެއެވެ.އެކަން 

   )ނ(

 ،ުމަށްފަހފުކުރުމައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ސާ އެ ،ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން

 ައްސަލަމ ،ޮށްރީ ކުރިކަން، ލިޔުމުން ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޓަމައްސަލަ ރަޖިސް އެ

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

 ްސަލަމައވިޔަސް،  ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ. މި މާއްދާގައި މިހެން އޮތްކަމުގައި

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

 ެވެ.ލިޔުން ފައިލް ކުރަންވާނެއ އެ އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެފައި،ކަން 

 

347.

  
 ރަޖިސްޓަރީކުރި މައްސަލަ

 ދޫކުރުން ލިޔުން ކަމުގެ

ުރި ޅުން ހއާ ގުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، މައްސަލަޙުކަސްޓަމްސްއިން ތަ

 ރަންުލޫމާތު ސާފުކޢުފަރާތަކުން ނުވަތަ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ވަކީލު މަ

ް ަޙުޤީޤަށތނުވަތަ  ދަތިނުވާނަމަށް ޤީޤަޙުތަ ދީގެންލޫމާތު ޢުމަ އެދިއްޖެނަމަ، އެ

ިމެނޭ ައިގައި ހއަދި މައްސަލ ހުރަހެއް ނެތްނަމަތަޙުޤީޤަށް ނުވަތަ ނާރާނަމަ ބުރުލެއް 

 ވެ.ެވިދާނެއެމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދ އެ އިޢުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ،އެކަމަށް ފަރާތަކުން 

.348 )ހ(

  
 މަޢުލޫމާތު މައްސަލައާގުޅޭ

 ސާފުކުރުން

( ގެ ބޭނުމަށް "މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި މާއްދާގެ )ހ މި    )ށ(
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 ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންނަށެވެ. ،އެވަނީ

 ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ނިމޭތާ ތަޙުޤީޤުކޮށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 މައްސަލަ ތަށްފަރާ ުހުމަތުކުރެވުނުތ ،ފަރާތަށާއި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް އެ ތެރޭގައި

 .އަންގަންވާނެއެވެ ލިޔުމުން ނިމުނުގޮތް

 

.349 )ހ(

  
 ނިމުން ތަޙުޤީޤުކޮށް

 ެރަލްގެޖެނ ޕްރޮސެކިއުޓަރ މައްސަލަތައް ޖިނާއީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޝަރީޢަތަށް

 ފޮނުވުން؛ އޮފީހަށް

(1)    

 އޮފީހަށް ެޖެނެރަލްގ އެޓަރނީ މައްސަލަތައް މަދަނީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޝަރީޢަތަށް

 ފޮނުވުން؛

(2)    

ލް ަ ފައިސަލތްނަމަ، މައްނިންމިއިރު ދަޢުވާކުރުމަށް އެކަށޭނަ ހެކި ނެ ޤުޤީޙުތަ

 ކުރުން؛ އަދި

(3)    

ުރަށް އިތ ށް ގެންދިޔުމަށް އެކަށޭނަ ހެކި ނެތުމުން މައްސަލަޔަޤީޤު ކުރިޙުތަ

ަލުން އުމުން ޢުލޫމާތު ލިބއިތުރު މަނިންމާ މައްސަލަތަކާއި، ނުކުރަން  ޤުޤީޙުތަ

 ނިންމާ މައްސަލަ ފައިލް ކުރުން. ގެންދަންށް ޔަކުރި

(4)    

ުގައި ބަންދ މީހާ ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ

ށް މައްޗަކުރި ބަހައްޓައިގެން ތަޙުޤީޤުކުރާނަމަ، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ފަނޑިޔާރެއްގެ

ްގައި ދަޢުވާ )ވިހި( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއ 20ޒިރުކުރެވޭތާ ފުރަތަމަ ހާ

 ެވެ.ވާނެއކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފޮނުވަން

   )ށ(

ކީ މީހަ ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ

 12/2016ނަންބަރު ޤާނޫނު  ތަމަ ހާޒިރުކުރުމުންފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ފުރަ

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

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

ޭގައި އެ ރގެ ތެ)ތިރީސް ފަހެއް( ދުވަހު 35ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރެވޭތާ 

 ދަޢުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މައްސަލައެއްގައި

 ކަސްޓަމްސްއިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

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

ި އްދާގައމާ އެ ބާވަތުން މައްސަލައިގެ ވެފައި، އެ ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގައި

ނެ ރެވިދާހަމަކުމައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފުރި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކޮށްފައިވާބަޔާން

 ޓަކައިުރުމަށްކ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ނުވާނަމަ، އެ މައްސަލައެއް ކަމުގައި

 ލަށްރަނެޖެ ރޕްރޮސިކިއުޓަ ފައިސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،އެދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނު

 ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

   )ރ(

)ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި، އާއި މާއްދާގެ )ށ(  މި

ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް، ތަޙުޤީޤު ނިމޭ ދުވަހުން ފެށިގެން 

   )ބ(
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ޮފީހަށް )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އ 30

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

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

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

 .ވާނެއެވެްގަންއަނ ލިޔުމުން ،ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ،މީހާއަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށުގެ

ް ލިޔުނ މީހާ އެ މާއްދާގައި މިހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި މި

 ެ.ާނެއެވުރަންވފައިލްކ އެ ވާހަކަ ލިޔެފައި، އެ ލިޔުންބުނެފިނަމަ، ކަމަށް ބޭނުން ނޫން

   )ޅ(

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

 ނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.އަން

   )ކ(

    (1) ؛ްގެންލުކޮށވާހަ ހާއާ ލިޔުންމީމައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާއާއި ތުހުމަތު ކުރެވުނު 

ފޯނު  ފައިވާދީ ކުރުމަށް ތުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މުޢާމަލާޙުމައްސަލައިގެ ތަ

 ؛އަށް ފޮނުވުންނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް ަށްނަންބަރ

(2)    

 ފައިވާދީ ކުރުމަށް ތުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މުޢާމަލާޙުމައްސަލައިގެ ތަ

 ؛ލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުންސީއެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަ

(3)    

ށް ްރެހަކުރެވުނު މީހާގެ ދާއިމީ އެޑ ތުހުމަތު އާއިމައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ

 ްކުރުން.ޕޯސްޓ

(4)    

 ި ތިބިަކުގައލަތްތހާމާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، އަންނަނިވި  މި

 ލެއް ނުހިނގާނެއެވެ.ސޫއުކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ބަޔާން މީހުންނަށް އެ

   )އ(

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

ް ަލަނގޮތް ބ ެރެއިން މައްސަލައިގައިވާގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތލައިމައްސަ

 ފައިވާ މީހުން.ގައިބޭނުންނުވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް އަން

 

(2)    

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ހިފެހެއްޓުން ހުއްޓުވުމާއި މީހުން

 

 

 ީޤުތަޙުޤ މައްޗަށް މީހެއްގެ އެ ހާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ މީހަކު އެ ކަސްޓަމްސްއަށް ހިންގުމަށްޓަކައި

.350 )ހ(

  

 މީހުން ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤު

 ހިފެހެއްޓުން
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 ްސްގެކަސްޓަމ ބޭނުމަކު އެނޫންވެސް ނުވަތަ އައުމުގައި ރާއްޖެއަށް މީހަކު

 ައްދެއްގައިސަރަޙ ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ

 މަނާ ކުރުންއެތެރެ ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ މުދަލެއް ޭދައްކަންޖެހ ޑިއުޓީ ،ވަނިކޮށް

 ނުވަތަ އެ އިއަތުގަ މީހެއްގެ އެ ލިޔުމެއް މުދަލަކާބެހޭ މިއިން ނުވަތަ މުދަލެއް

 ށްއޮފިސަރަ ކަސްޓަމްސްގެ ފޮރުވާފައިވާކަމަށް ހަށިގަނޑުގައި މީހެއްގެ

  ނުވަތަ ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 

1.    

 ބޭނުމަކު އެނޫންވެސް ނުވަތަ ފުރުމުގައި ބޭރަށް ާއްޖެއިންރ މީހަކު

 ަމްސްގެކަސްޓ ނުވަތަ އުޅަނދެއްގައި ދަށުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ާއްޖެއިންރ ނުވަތަ މުދަލެއް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ،ވަނިކޮށް ސަރަޙައްދެއްގައި

 މީހެއްގެ އެ މެއްލިޔު މުދަލަކާބެހޭ މިއިން ނުވަތަ މުދަލެއް މަނާ ބޭރުކުރުން

 ސްޓަމްސްގެކަ ފޮރުވާފައިވާކަމަށް ހަށިގަނޑުގައި މީހެއްގެ އެ ނުވަތަ އަތުގައި

 ނުވަތަ ؛އޮތުން ސަބަބެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ އޮފިސަރަށް

 

2.    

 ނުވަތަ އިއަތުގަ މީހެއްގެ ފުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 ެއްޗެއްއ މަނާކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި އެތެރެއަށް ހަށިގަނޑުގެ

 އްޖެއިންރާ ނުވަތަ އެތެރެކުރަން ރާއްޖެއަށް އެއްޗެއް އެ ސިއްރުން ލައިގެން

 ެކަށީގެންވާއ ޤަބޫލުކުރެވޭ އޮފިސަރަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ކަމަށް އުޅޭ ބޭރުކުރަން

 ނުވަތަ؛ އޮތުން ސަބަބެއް

 

3.    

 ނޑުގެހަށިގަ މީހެއްގެ ފުރާ ބޭރަށް ޖެއިންރާއް ނުވަތަ އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 ސިއްރުން ގެންލައި އެއްޗެއް މަނާކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި އެތެރެއަށް

 ކަމަށް އުޅޭް ބޭރުކުރަނ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އެތެރެކުރަން ރާއްޖެއަށް އެއްޗެއް އެ

 ެރެތއެ ހަށިގަނޑުގެ މީހެއްގެ ޤަބޫލުކުރެވޭ އޮފިސަރަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ނުވަތަ؛ އެކްސްރޭކުރުމަށް ނުވަތަ ޗެކްކުރުމަށް

 

4.    

 ްއަޅައިފިހުރަސ އަދާކުރުމަށް ވާޖިބު ނުވަތަ ދައުރު އޮފިސަރެއްގެ ކަސްޓަމްސް

؛ މީހަކު ްމެކޮނ ކޮށްފި މަސައްކަތް ކުރަން ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ މީހަކު ކޮންމެ

 ނުވަތަ

 

5.    

 ކަސްޓަމްސްއާ ނުވަތަ ކުށެއް ައިވާބަޔާންކޮށްފ ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފިކަމަށް ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ކުށެއް ގުޅުންހުރި

 ހާލަތްތަކުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ އޮފިސަރަށް ކަސްޓަމްސްގެ ކަމަށް ކޮށްފާނެ ނުވަތަ

 ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ އެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މައްސަލަ އެ 

  ނުވަތަ ؛ބަޔަކު ނުވަތަ މީހަކު ފެންނަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ޓަންޖެހޭހިފަހައް

 

6.    
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 ސްއާކަސްޓަމް ނުވަތަ ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ނުވަތަ ށްކަމަ ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ކޮށްފިކަމަށް މީހަކު އެ ކުށެއް ގުޅުންހުރި

  ތަނުވަ ؛އޮތުން ސަބަބެއް ވާއެކަށީގެން ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ކޮށްފާނެ

 

7.    

  އެދުމުން ންކަސްޓަމްސްއި ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ކާކުކަން މީހަކީ އެ

 ޞައްޙަ ތަކީމަޢުލޫމާ ދީފައިވާ ނުވަތަ ،އިންކާރުކުރުން ދިނުމަށް މަޢުލޫމާތު އެ

  ނުވަތަ ؛އޮތުން ސަބަބެއް ބަލަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ނޫން

 

8.    

 ތަނުވަ ކުށެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި ޤާނޫނާއި ސްޓަމްސްގެކަ

 ުވަތަނ ،ކުރަމުންދާ ނުވަތަ ،ކޮށްފައިވާ ކުށެއް ގުޅުންހުރި ކަސްޓަމްސްއާ

 އަތުގައިވާ އްގެމީހެ އެ މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ ތަޙުޤީޤާ ކުށެއްގެ ބެލެވޭ ކޮށްފާނެކަމަށް

 އަށްކަސްޓަމްސް ތުމާއެކުއޮ ސަބަބެއް ބަލަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއިން ކަމަށް

 ސަބަބެއް ގަބޫލުކުރެވޭ ނުވާނެކަމަށް ތަބާ އެންގުމަކަށް އަންގާ ހާޒިރުވުމަށް

 .އޮތުން

 

9.    

 އަށްކަސްޓަމްސް ،ހިފެހެއްޓުމުގައި މީހުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 މީހުން ާއެކުިކަމއެހީތެރ ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ހިފެހެއްޓުމުގެ

 

   )ށ(

 ހަކުމީ އެ ،ހިފަހައްޓާނަމަ މީހަކު ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤު

 .ނެދޭންވާނެއެވެބު އޭނާއަށް ކާކުކަން ތިމާއަކީ އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް ،ހިފެހެއްޓުމާއެކު

 .ދޭންވާނެއެވެ މީހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ްފައިވާބަޔާންކޮށ ތިރީގައި އަދި

 

.351 )ހ(

  

 އަންގަންޖެހޭ ހިފެހެއްޓުމާއެކު

 އެންގުންތައް

    (1) މީހަކު ހިފެހެއްޓިކަން؛ އެ

ި ްގައތުހުމަތު ކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއ ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމާއި

 ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛ކޮން ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

(2)    

    (3) ތަން؛ދާ މީހަކު ގެން އެ

ައްޤު މުގެ ޙހުރުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުޢުކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަ

 ލިބިގެންވާކަން؛

(4)    

ް ެއްވެސއައްޤު ޙހަނުހުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި  ކޮށްފައިވާކުށް ބަޔާން ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ޙައްޤު  އެ ށްމިންވަރަކަ އެ ،މިންވަރަކަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ

 ؛ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން

(5)    

    (6) ަން؛ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކ
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ހެއް މީާ ލިބިފައި ނުވޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން 

ން އުލަތުަަ، ދކަމުގައިވާނަމ ކުށަކަށްބޮޑު  އީނަމަ އަދި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ޖިނާ

 ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛

(7)    

    (8) ް؛ިކަނފައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ ކިހާ ވަގުތެއްގައޓައިހިފަހައް

 އެ ދާނަމަގެން މީހަކު އެ އެހެން ތަނަކަށް ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤު އިތުރަށް

 ؛ަންކ ކުރުމަށްޓަކައި ތަޙުޤީޤު އިތުރަށް ނީގެންދަ އެ ،ތަނަކާއި ގެންދާ

(9)    

ސުވާލަށް  ވިޔަސް، ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައި

 ޖަވާބު ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަން؛

(10)    

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

ޖަކު މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން )އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއް 18

ުވަތަ ނަށް ނެރިންފައިވާކަން އޭނާގެ ބެލެނިވޓައިފައިވާނަމަ، އޭނާ ހިފަހައްޓައިހިފަހައް

ކަށް ަވަހައވީ އެންމެ  ،މާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތަކަށްޙިތު ޙަލަޞްއޭނާގެ މަ

 އަންގަންވާނެއެވެ.

 

   )ށ(

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

 .ދޭންވާނެއެވެ ލިޔުމުން މީހަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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 ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު މީހަކު

 ދޭންޖެހޭ ވަގުތު ދޫކޮށްލާ

 މަޢުލޫމާތު

   )ހ( ؛ތަން އާއިގަޑި ތާރީޚާއި ހިފެހެއްޓި މީހަކު އެ

   )ށ( ؛ހާލަތު ސަބަބާއި ހިފެހެއްޓި މީހަކު އެ

   )ނ( ؛ތަން އާއިގަޑި ތާރީޚާއި ދޫކޮށްލި މީހަކު އެ

 ،ނަމާއި ިހަމަފުރ އޮފިސަރުގެ ކަސްޓަމްސް ރަކާތްތެރިވިހަ ހިފެހެއްޓުމުގައި މީހަކު އެ

 ؛ނަންބަރު ންގެއައިޑެންޓިފިކޭޝަ ސްޓާފް މާއި،މަޤާ

   )ރ(

ހުރި ވާލުވެޓާ ހަނުވަތަ ޔުނި ނާުމަށްފަހު ބަހައްޓައިފައިހުރި ސެކްޝައެ މީހަކު ހުއްޓުވ

  ބަރު.ނަން ސްޓާފް އައިޑެންޓިފިކޭޝަންގެ ާއިއެންމެ އިސް އޮފިސަރުގެ ނަމާއި މަޤާމ

   )ބ(

 އޮފިސަރުގެ މްސްކަސްޓަ ،އުޅުމަކީ ކުރަން ކަމެއް ކުރެ ކަންކަމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 އުޅުންކަމަށް ންކުރަ ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުން އަދާކުރުމަށް ބުވާޖި ނުވަތަ ދައުރު

 .ބެލެވޭނެއެވެ
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 އޮފިސަރުގެ ކަސްޓަމްސް

 ވާޖިބުއަދާކުރުމަށް

 ހުރަސްއެޅުން

 ނުވަތަ ބާރެއް ޤާނޫނީ އެއްވެސް ލިބިފައިވާ އޮފިސަރުންނަށް ކަސްޓަމްސް

 ނުވަތަ ހުރަސްއެޅުން ައެއްގައިމާނ އެއްވެސް ހިފުމަށް ބޭނުން އިޚްތިޔާރެއްގެ

 މިއިން ނުވަތަ ރޭވުން ކުރަން މިއިންކަމެއް ނުވަތަ ކުރުން ކަމެއް ހުރަސްއެޅޭފަދަ

 ނުވަތަ ގޮވާލުން ކުރަން މިއިންކަމެއް ނުވަތަ ބައިވެރިވުން ކުރުމުގައި ކަމެއް

   )ހ(
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 .އުޅުން ކުރަން މިއިންކަމެއް ނުވަތަ އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ ހިތްވަރުދިނުން

 

 ނުވަތަ ބާރެއް ޤާނޫނީ އެއްވެސް ލިބިފައިވާ އޮފިސަރުންނަށް ކަސްޓަމްސް

 ރައްދުވާ ަމުރުއެއ ނުވަތަ ނުކިޔަމަންތެރިވުން އަމުރަކަށް ކުރާ ދަށުން އިޚްތިޔާރެއްގެ

 ެނޫންވެސްއ ނުވަތަ ހިތްވަރުދީ ،ގޮވާލައި ނުކިޔަމަންތެރިވުމަށް އެއަމުރަށް މީހަކު

 ކަމެއް މިއިން ތަނުވަ ބައިވެރިވުން މިއިންކަމެއްގައި ނުވަތަ ުންއެހީތެރިވެދިނ ގޮތަކުން

 .ރޭވުން ނުވަތަ އުޅުން ކުރަން

 

   )ށ(

 ވާޖިބު ގެއޭނާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،އޮފިސަރަކު ކަސްޓަމްސް

 ންަސައްކަތްކުރުމ ހަމަލަދިނުމަށް ނުވަތަ ހަމަލަދިނުން އޭނާއަށް ދަނިކޮށް އަދާކުރަމުން

 ނުވަތަ ުންދިނ ހިތްވަރު ކަމަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ ދިނުން އިންޒާރެއް އެފަދަ ނުވަތަ

  ބައިވެރިވުން ކަމެއްގައި އެފަދަ

 

   )ނ(

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

 .ލިޔުމަކަށެވެ މީރަސް ފޮޓޯޖެހި ނުވަތަ ،ލިޔުމެއް ރަސްމީ ހިމެނިގެންވާ

 

354.

  

 މަޢުލޫމާތު އަންގައިދޭ ކާކުކަން

ްވެސް ައި އެއމަތުގކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ތުހު

ރިހަމަ ތައް ފުްތައްމީހަކު ހިފަހައްޓައިފިނަމަ، ކަސްޓަމްސްއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކަނ

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

 ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.މީހަކު 
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 މީހުންނާމެދު ހިފެހެއްޓޭ

 އުސޫލު ޢަމަލުކުރާ

 ްޓަމްސްއިންކަސ ،މައްސަލަތަކުގައި ގުޅޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އަތުލެވޭ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ތަޙުޤީޤު ސަލަމައް އެ ުރިހަމަކުރުމަށްފަހުފ ކަންތައްތައް އިދާރީ ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ

 ޯލްޑިވްސްމ މަސްތުވާތަކެތި ހިމެނޭ މައްސަލާގައި އެ ،މީހަކާއި އެ ކުރުމަށްޓަކައި

 .ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ ސަރވިސްއާ ޕޮލިސް

 

.356 )ހ(

  

 ތަޙުޤީޤުކުރުން މައްސަލަ

 ަވާއިދުގައިގ އިޤާނޫނާ ކަސްޓަމްސްގެ ފިޔަވައި މައްސަލަތައް ގުޅޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާ

 .ިންނެވެކަސްޓަމްސްއ ތަޙުޤީޤުކުރާނީ މައްސަލަތައް އެހެނިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 ޮތުންގުޅޭގ ތަޙުޤީޤަކާ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން ނުވަތަ ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 މްސްއިންކަސްޓަ ،މީހަކު ހުންނަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 ަތަނުވ ގެނެސްގެން ޢިމާރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ގުޅޭގޮތުން ޙްޤީޤަކާތަ ކުރާ

 ްކަސްޓަމްސްއިނ މީހަކާ އެ ޢިމާރާތެއްގައި ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 .ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ގުޅޭގޮތުން ތަޙުޤީޤަކާ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން ނުވަތަ ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ޢަމަލުކުރެވޭނީ މީހުންނާމެދު ތިބޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ވިސްގެސަރ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

   )ރ(



209 

 

 .މަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނާއި ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް

 

 ،ޙާލެއްގައި ޖެއެދިއް މީހަކު ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 ،އެއްނަމަބިދޭސީ .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު ކުރުމުގެފޯނު މީހަކަށް ޢާއިލާގެ އޭނާގެ

 ެޕްރެޒެންޓޭޓިވްރ ނުވަތަ ސަފީރު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤައުމުން އޭނާގެ

 މީގެ .ެދޭންވާނެއެވ ފުރުޞަތު ފޯނުކުރުމުގެ އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ތަނަކަށް ހުންނަ

 ރާއްޖެއިން ކަންކަމާ އޭނާގެ ،ަބިދޭސީއަކުނަމ އަދާކުރާ ވަޒީފާ ރާއްޖޭގައި އިތުރުން

 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު ފޯނުކުރުމުގެ ފަރާތަކަށް މަސްއޫލުވާ

 

   )ބ(

ޤީޤު ކުރަމުންދާ ޖިނާއީ ޙުމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ތަ

 ބާރު ހިންގުމުގެ ޤުޤީޙުބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ ތަ ޚާއްޞަމައްސަލައެއްގައި، ވަކި 

ް ެގޮތުނިވި ދތިޞާޞް ހިނގާނަމަ، އަންނަނޚްދާރާއެއްގެ އިޤާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ އި

 ވެ.ކުރެ ގޮތަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެ

.357 )ހ(

  

 ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން

ށް ޔައެ އިދާރާއަކުން ކުރި ުޤީޤޙުބައިގެ ތަ އެ އެ މައްސަލައިގެ

 ްސަލަ ފޮނުވުން؛ ނުވަތަގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަށް މައ

(1)    

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

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

 ފޮނުވަންވާނީ ރަސްމީ ލިޔުމަކުންނެވެ.

   )ށ(

އި އިން ބަލަމުންދާ ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގަމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއަކާ ނުވަތަ އިދާރާތަކަކާ ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް 

ެ ާނީ އކުރ އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންނަމަ، އެކަން

އްގެ މެސްވުއެއްބަ އިދާރާތަކަކާއެކު ސޮއިކުރާ ނުވަތަ އެ އެކުއިދާރާއަކާ ކަމަށްޓަކައި އެ

 ދަށުންނެވެ.

   )ނ(

މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމަކީ، ޖޮއިންޓް  މި

ތަ ނުވަ ުއާއެކއިންވެސްޓިގޭޝަނުގައި ކަސްޓަމްސްއާއެކު ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ

ރާނެ ަކިކުތިޞާޞް ހިއްސާކުރާނެ ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ދައުރު ވޚްތަކާއެކު އާއިދާރ

ރާ ޔާންކުއް ބަވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އުސޫލުތަހަމަތައް ނު

 އެއްބަސްވުމެވެ.

   )ރ(

 ިމަ، މކަސްޓަމްސްއާއި އެ އެއްބަސްވުން ވެވޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ބޭނުންނަ

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

 ލެވިދާނެއެވެ.ވައިއެކުލަ ގެންށް ބިނާކޮށްމައްސަލައަކަ

   )ބ(

ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހިންގާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، އަންނަނިވި 

ކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް ކަސްޓަމްސްއާއި ކަސްޓަމްސްއާއެކު ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ 

   )ޅ(
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 .ޤީޤީ އިދާރާ ނުވަތަ އިދާރާތައް އެއްބަސްވާންވާނެއެވެޙުތަ

    (1) މައްސަލައިގެ ދާއިރާ؛

    (2) ދެ މުއައްސަސާގެ ދައުރު ވަކިވެގެންދާނެ ގޮތް؛

    (3) ތިޞާޞް؛ޚްކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވާ އި

    (4) ް؛ތައވާނެ އުސޫލުުލޫމާތަށް ވާޞިލޢުހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަ

    (5) ު އެއްކުރާނެ އުސޫލުތައް؛ލޫމާތޢުހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ މަ

    (6) މަޝްވަރާކުރުމާއި ވިލަރެސްކުރާނެ އުސޫލުތައް؛

    (7) ލޫމާތުގެ އުސޫލު؛ޢުމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހާމަކުރެވޭ މަ

ުޅޭ އާ ގމައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް މައްސަލަ

 ލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލު؛ޢުމަ

(8)    

 ގުމުގެް ނެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ ސުވާލުކޮށްގެން ބަޔާނ

 އުސޫލު؛

(9)    

ަތު ލޫމޢުަމަތަ ފަރާތްތަކާ ނުވ ަގާގެން ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަޔާން ނމައްސަލައާ ގުޅި

 ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ބަޔާން ނެގުމުގެ އުސޫލު. ޭދ

(10)    

މުގެ ތިން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގުގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަ މި

ް ުރުމަށޤީޤުކނަތީޖާއަކަށްވާނީ، ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ޖިނާއީ މައްސަލަ ތަޙު

ކާ ައުމަތިޞާޞްގެ ހައިސިއްޔަތަށް އުނިކަމެއް އޚްކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވާ އި

ުވަތަ ނއަށް ެ އިދާރާމައްސަލައިގައި ކަސްޓަމްސްއާ ބައިވެރިވި ދައުލަތުގ ނުލައި، އެ

ެ ާރު އބ އިއްޔަތާސިއިހަތިޞާޞް ލިބިދިނުމާއެކު، ޤާނޫނީ ޚްއިދާރާތަކަށްވެސް އި

 ޤީޤަށް ލިބިދިނުމެވެ.ޙުތަ

   )ކ(

 އެ ލަތްތަކުގައިހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހިފެހެއްޓުމުގައި މީހަކު ކަސްޓަމްސްއިން

 .ބިޑިއެޅުވިދާނެއެވެ މީހަކު

 

.358 )ހ(

  

 ުންބިޑިއެޅުވ

    (1) ؛ނުކިޔަމަންތެރިވުން

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

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

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

 ފަދަ ގަބޫލުކުރެވޭ ކޮށްފާނެކަމަށް ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ އުޅުން ކުރަން ކަމެއް

(4)    
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 ؛އޮތުން ސަބަބެއް

 ނަށްތަ އަނެއް ތަނުން އެއް، މީހުން ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ާ މީހުންހުއްޓުވ

 .ގެންދިއުމަށް

(5)    

ީ، އަޅުވާނ ބިޑި ،ހިއްޖެނަމައަޅުވަން ޖެ ބިޑި މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ންޖެހޭުވަބިޑިއަޅ

 ގޮތެއްގެ ލިބޭނު އަނިޔާއެއް މީހަކަށް އެހެން ފުށުން މީހެއްގެ އެ ނުވަތަ މީހަކަށް އެ

 އެ އިރެއްގައި ،ބާރުކުރަންވާނީ އަޅުވައި ބިޑި ބިޑިއެޅުވުމުގައި މިގޮތުން މަތިންނެވެ.

 މައްޗަށް ލުތަކުގެަޢަމ އެ މީހާގެ ،އުމުރާއި މީހާގެ ބިޑިއަޅުވަންޖެހޭ ،ހާލަތާއި ދެމިއޮތް

 ވަރަކަށެވެ. އެކަށޭނަ އެންމެ އެކަމަށް ،ރިޢާޔަތްކޮށް

   )ށ(

 ،އުޅުމުން ވަންބިޑިއަޅު އަތުގައި މީހެއްގެ މެދުވެރިވެގެން ހާލަތެއް ންޖެހޭޅުވަބިޑިއަ

 ހާނީއްކައެއްގެ ބޭލި އެގޮތުން ،ކަމަށާއި ހާނީއްކަވެދާނެ ،ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ އޭނާ

 .ންވާނެއެވެއިންޒާރުކުރަ ބުނެ އަމިއްލައަށްކަމަށް މީހާ އެ ަންޖެހޭނީއުފުލ ޒިންމާ

   )ނ(

 ވެރިކަމެއްގެދައްކާ ދެކޮޅު މީހަކު އެ ،ތެރޭގައި ބިޑިއެޅުވުމުގެ އަތުގައި މީހެއްގެ

 ލިބޭ މުދަލަށް ނުވަތަ ،ނަފުސަށް މީހެއްގެ އެހެން ނުވަތަ އެ މީހާގެ ސަބަބުން

 ެ.މީހެކެވ ދެއްކި ނުކިޔަމަންތެރިކަން ،ީއުފުލަންޖެހޭނ ޒިންމާ ގެއްލުމުގެ

   )ރ(

 ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ތިރީގައި ،އަޅުވަންވާނީ އަތުގައި މީހެއްގެ ހިފަހައްޓާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ބިޑިއެވެ ބާވަތްތަކުގެ

 

359.

  

 ބިޑި އަޅަންޖެހޭ

 ؛ބިޑި ނައިލޯނު

 

   )ހ(

 ؛ބިޑި އަތު

 

   )ށ(

 ؛ބިޑި ރޯނު

 

   )ނ(

 .ބިޑި އެއްހުޅު

 

   ()ރ

 ނުވަތަ ،މަހާޒިރުކުރެވިއްޖެނަ ތަނަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހަކު ބިޑިއަޅުވައިގެން

 .ވެބިޑިނައްޓަންވާނެއެ ،ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އިދާރާއަށް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ

 

.360 )ހ(

  

 ގެނެވޭ އަޅުވައިގެން ބިޑި

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް މީހުންނާމެދު

 ަށްވުރެގަޑިއިރ (އެކެއް) 1 ިއަޅުވާފައިބިޑ ،މެދުވެރިވެގެން ސަބަބެއް އެއްވެސް

 ތަފުސީލު ކުސަބަބާއެ ބިޑިއަޅުވަންޖެހުނު ،ބަހައްޓަންޖެހިއްޖެނަމަ މީހަކު އިތުރަށް

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރިކޯޑުކޮށް މަޢުލޫމާތު ގޮތަށް އެނގޭނެ

 

   )ށ(

 ހާގެމީ އެ ނައްޓައިފިނަމަ ބިޑި ހުރިގޮތުން ޢަމަލުތައް މީހާގެ އަޅުވާފައިވާ ބިޑި

 ނުވަތަ މުދަލަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް އެހެން ނުވަތަ މީހާއަށް އެ ގެއްލުމެއް ފަރާތުން

   )ނ(



212 

 

 އޮފިސަރަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއިން ،ކަމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ތަނަކަށް

 ގަޑިއިރަށްވުރެ 1 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި ޙާލަތެއްގައި ފެނިއްޖެ

 ބިޑިއަޅުވާފައި (ގަޑިއިރަށް (ހައެއް) 6 ޖުމްލަ) ގަޑިއިރަށް (ަހެއްފ)  5،އިތުރަށް

 .ބެހެއްޓިދާނެއެވެ

 

 ލާޙުއިޞް ޢަމަލުތައް މީހެއްގެ އުޅެނިކޮށް އަޅުވަން ބިޑި އަތުގައި މީހެއްގެ

 އެ ވަގުތުން ،މަފެނިއްޖެނަ ފަރާތަށް ހަވާލުވެހުރި ބެލެހެއްޓުމާ މީހާ އެ ،ވެއްޖެކަމަށް

 ތަފުސީލު ާއެކުސަބަބ ނެއްޓި ބިޑި .ވާނެއެވެ ނައްޓަން ބިޑި އަޅުވާފައިހުރި މީހެއްގައި

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރިކޯޑްކޮށް މަޢުލޫމާތު ގޮތަށް އެނގޭނެ

 

   )ރ(

 އެހެން ކައިކުރުމަށްޓަ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ،މީހާ ބިޑިއަޅުވާފައިވާ

 ބިޑި ންވަގުތީގޮތު ނިމެންދެން ކޮށް ކަމެއް އެ ،ހިނދަކު ނުކުރާހާ މަނާ ގަވާއިދަކުން

 .ނައްޓަންވާނެއެވެ

 

361.

  

 ނެއްޓުން ބިޑި ވަގުތީގޮތުން

 ؛ނަމާދުކުރުން

 

   )ހ(

 ؛ކައިބޮއިހެދުން

 

   )ށ(

 ؛ގަޟާޙާޖަތްކުރުން

 

   )ނ(

 .ނިޝާންޖެހުން އިނގިލީގެ ސޮއިކުރުމާއި ލިޔުންތަކުގައި

 

   )ރ(

 ނީގެންދަންވާ އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން މީހުން ހިފަހައްޓާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ބިޑިއަޅުވައިގެންނެވެ

 

.362 )ހ(

  

 އެއްތަނުން މީހުން ހިފެހެއްޓޭ

 ބިޑި ގެންދާއިރު އަނެއްތަނަށް

 އަޅުވާނެގޮތް

 ެއަތްދ ،ގެންދަންވާނީ ،ގެންދާނަމަ އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން މަގުން އެއްގަމު

 އްގެމީހެ އެ ،ޙާލަތަށާއި ނަމަވެސް .ނެވެއަޅުވައިގެން ބިޑި ލައި ފުރަގަހަށް

 ބިޑި ޮތަށްވާގ ކުރިމައްޗަށް ދެއަތް ،ރިޢާޔަތްކޮށް މިންވަރަށް ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު އެޅުވުމުގެ

 

   )ށ(

 މީހަކު ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން ވައިގެމަގުން ނުވަތަ ކަނޑުމަގުން

 އެ މީހަކުެ އ ދަށުން ބެލުމުގެ ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ،ޖެނަމަގެންދަންޖެހިއް

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ގެންދިއުމުގެ ތަނަކަށް

 

   )ނ(

 ގެންދިއުމުގައި އަނެއްތަނަށް އެއްތަނުން މީހުން ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހުއްޓުވާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ްކޮށްފައިވާބަޔާނ ތިރީގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ

 

363.

  

 އެއްތަނުން މީހުން ހިފެހެއްޓޭ

 ގެންދިއުން އަނެއްތަނަށް



213 

 

 ގެންދެވޭނީ ަށްތަނ އަނެއް އެއްތަނުން މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވާ ނުވަތަ ހުއްޓުވާފައިވާ

 .ތިބެގެންނެވެ އޮފިސަރުން 02 ކަސްޓަމްސްގެ މަދުވެގެން

 

   )ހ(

 ގެންދިއުމުގެ ަށްތަނ އަނެއް އެއްތަނުން މީހަކު ހިފަހައްޓާފައިވާ ނުވަތަ ހުއްޓުވާފައިވާ

 .ެވެއަންގަންޖެހޭނެއ އޭނާއަށް ތަނަކަށްކަން ކޮން ގެންދެވެނީ އޭނާ ،ކުރިން

 

   )ށ(

 މީހާ ޭގެންދެވ ،އެންގުމަށްފަހު ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ގައި (ށ) މާއްދާގެ މި

 މީހާއާއި އެ އަޅުވާނީ ބިޑި އަދި .ނެއެވެބުނެދޭންވާ އޭނާއަށް ޖެހޭކަން ބިޑިއަޅުވަން

 .ހޭނެއެވެބުނަންޖެ ކަންވެސް ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ސަލާމަތާއި މީހުންގެ އެހެން

 އޭނާއަށް ނުރައްކަލެއް އެއްވެސް ،ދައްކައިނަމަ ބިޑިއަޅަން ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު

 .އަންގަންވާނެއެވެ ނޯންނާނެކަން

 

   )ނ(

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

 އަދި ެ.އޮފިސަރެވ ހަވާލުވެހުރި މީހަކާ އެ އަންގާނީ މީހާއަށް ހިފަހައްޓާފައިވާ

 ހަވާލުވެހުރި ާމީހަކ އެ ތަޅުގަނޑި ބިޑީގެ އެ ބިޑިއަޅުވައި އެންގުމަށްފަހު މިއެންގުން

 .ބާއްވަންވާނެއެވެ ދަށުގައި ބެލުމުގެ އޮފިސަރުގެ

 

   ()ރ

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

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

 ންމަދުވެގެ އިތުރުން އޮފިސަރުގެ ހަވާލުވެހުރި މީހަކާ އެ ،ޢަމަލުކުރާއިރު

 .ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ އެތަނުގައި އޮފިސަރު 01 ކަސްޓަމްސްގެ

 

   )ބ(

 ހުރިހާ ،މީހަކު ހުންނަ ހަވާލުވެގެން އޭނާއާ މީހާއާއެކުގައި އަޅުވާފައިވާ ބިޑި

 އަނެއް ްތަނުންއެއ މީހަކު ބިޑިއަޅުވައިގެން އަދި .ހުންނަންވާނެއެވެ ވަގުތެއްގައިވެސް

 .ވެްވާނެއެދާނ މީހާ ހަވާލުވެހުރި އޭނާއާ ،އޭނާއާއެކު ގެންދެވޭއިރު ތަނަށް

 

.364 )ހ(

  

 މީހާއާ ބިޑިއަޅުވާފައިވާ

 ހަވާލުވުން

 ބިޑި ޅުވާފައިވާއަ ޙާލަތެއްގައި ޖެހިއްޖެ ނައްޓަން ބިޑި މީހާގައިން އަޅުވާފައިވާ ބިޑި

 ހަމަޖެހިފައި ްމީހަކަށ ހުންނަ ހަވާލުވެގެން މީހަކާ އެ ،ގޮތެއް ނެއްޓޭފަދަ ފަސޭހައިން

 .އޮންނަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ަޅުވައިގެންއ ބިޑި އޭނާ ނުވަތަ އަޅުވާފައިހުއްޓާ ބިޑި މީހަކު ުކުރެވިފައިވާހައްޔަރ

 މާއެކުސަލާމަތްތެރިކަ އޭނާ ،ހިނދެއްގައި ގެންދެވޭ ތަނަށް އަނެއް އެއްތަނުން

 ބިޑި ުމަކީބެލެހެއްޓ ގޮތަކަށް ނުދެވޭނެފަދަ ފިލައިގެން އޭނާއަށް ،ބެލެހެއްޓުމާއި

 .މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ މީހާގެ ްނަހުނ ހަވާލުވެ މީހާއާ އަޅުވާފައިވާ

 

   )ނ(

 ފުރާނަ ހާގެމީ ބިޑިއަޅުވާފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ނުރައްކާތެރި ދިމާވާ ކުއްލިއަކަށް

 .ހޭނެއެވެމަސައްކަތްކުރަންޖެ މީހާ ހުންނަ ހަވާލުވެ މީހާއާ އެ ސަލާމަތްކުރުމަށް

   )ރ(
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 ްގެންގުޅުމަށ ުރައްކާތެރިކަމާއެކ ބިޑި ފަރާތުން ހަވާލުވެފައިވާ އާ ބިޑި

 .ސަމާލުވާންވާނެއެވެ

 

.365 )ހ(

  

 ގެންގުޅުން ބިޑި

 ަސްޓަމްސްގެކ ޚިލާފަށް މިގަވާއިދާ ނުވަތަ ،ގެއްލިއްޖެނަމަ ބިޑިއެއް ހަވާލުވެފައިވާ

 ،ުށަހެޅިއްޖެނަމަހ މައްސަލައެއް ކުރެވިގެން ތުހުމަތު ބޭނުންކުރިކަމަށް ބިޑި އޮފިސަރަކު

 .ޤުކުރަންވާނެއެވެތަޙުޤީ ބަލައި މައްސަލައެއް އެ

 

   )ށ(

 މަޢުލޫމާތު އިވާބަޔާންކޮށްފަ ތިރީގައި މީހުންގެ ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހުއްޓުވާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ނެގޭނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

366.

  

 ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހުއްޓުވޭ

 މަޢުލޫމާތު މީހުންގެ

 ؛ވަނަވަރު މީހާގެ ހިފަހައްޓާ ނުވަތަ ހުއްޓުވާ

 

   )ހ(

 ؛ނިޝާން ެއިނގިލީގ

 

   )ށ(

 ؛ފޮޓޯ

 

   )ނ(

 ؛އެކަން ލިބިފައިވާނަމަ އަނިޔާއެއް އެއްވެސް ފުށުން ބޭރު ހަށިގަނޑުގެ

 

   )ރ(

 .އިސްކޮޅު ބަރުދަނާއި ހަށިގަނޑުގެ

 

 

 

   )ބ(

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ހިފެހެއްޓުން އުޅަނދު ތަކެއްޗާއި މުދަލާ

 

 އުޅަނދުފަހަރު ޗާއިތަކެއް މުދަލާއި ްފައިވާބަޔާންކޮށ ތިރީގައި ތެރެއިން ދާއިރާގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

367.

  

 އުޅަނދު ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި

 ހިފެހެއްޓުން

 ؛މުދާ މަނާ ކުރުން އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ ކުރުން އިމްޕޯޓް ރާއްޖެއަށް

 

   )ހ(

 ިލާފަށްޚ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ ަނުވަތ ،މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން

 މިފަދަ ތަނުވަ މުދާ ކުރާ އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ؛މުދާ ގެންގުޅޭ ރާއްޖޭގައި ގޮތަކަށް

   )ށ(
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 ؛މުދާ ފޮރުވާފައިވާ މަނާވެގަތުމަށްޓަކައި ދެއްކުމުން ޑިއުޓީ

 

   )ނ(

 ތެރޭގައި ދަތުގެމުއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މާތުމަޢުލޫ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓާގުޅިގެން އެކްސްޕޯޓް

 ؛މުދާ ހުށަހަޅާފައިނުވާ މަޢުލޫމާތު

 

   )ރ(

 ހުރިތަނުން ،ށްޚިލާފަ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ ،ވަނިކޮށް ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛މުދާ ބަދަލުގެނެސްފައިވާ ނުވަތަ މުދާ ގެންގޮސްފައިވާ ތަނަކަށް އެހެން

 

   )ބ(

 ނުވަތަ މުދާ ވާޚިލާފުވެފައި އެއްބަސްވުމަކާ އެފަދަ ނުވަތަ ޤާނޫނަކާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 ؛މުދާ ނަގާފައިވާ ވަގަށް

 

   )ޅ(

 ސުވާލުކުރުމުން ކަސްޓަމްސްއިން ހުރިތޯ އަތުގައި މީހެއްގެ މުދަލެއް ނަގަންޖެހޭ ޑިއުޓީ

 ތަނުވަ ތުންއަ އޭނާގެ ،ވަނިކޮށް ނުދައްކައި ނުވަތަ ،ވަނިކޮށް ބުނެފައި ނެތްކަމަށް

 ؛މުދާ އެފަދަ ފެންނަ ފޮށިތަންމަތިން އޭނާގެ

 

   )ކ(

 ުއެއާމެދ އެގޮތަކަށް ،ވަނިކޮށް ލާޒިމުވެފައި ޢަމަލުކުރަން ވަކިގޮތަކަށް

 ؛މުދާ ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ

 

   )އ(

 އަދި އިނުވާފާހަގަކޮށްފަ މެނިފެސްޓްގައި އިންވާރޑް އުޅަނދެއްގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް

 ވަކި ،ނުވާހިމެނިފައި ގޮތުގައިވެސް ދާގީނާގެ ސިންޖަރުންގެފަ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންގެ

 ؛މުދާ ނޭނގޭ މުދާކަން މީހެއްގެ

 

   )ވ(

 ފެސްޓުގައިމެނި އައުޓްވާރޑް އުޅަނދެއްގެ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފުރުމަށް ރާއްޖެއިން

 ގޮތުގައިވެސް ބެގެޖުގެ ފަސިންޖަރުންގެ ނުވަތަ ފަޅުވެރިންގެ އަދި ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ

 ؛މުދާ ނޭނގޭ ކަން މުދާ މީހެއްގެ ވަކި ،ެނިފައިނުވާހިމ

 

   )މ(

 ނުވަތަ ސްޓެއްމެނިފެ ނުވަތަ ޑިކްލަރޭޝަނެއް ޚިލާފު ޙަޤީޤަތާ ބެހޭގޮތުން މުދަލަކާ އެ

 ؛މުދާ ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 

   )ފ(

 ؛މުދާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ނުވަތަ ނެތް ވެރިއަކު

 

   )ދ(

 ؛އެއްޗެތި ބަންދުކޮށްފައިވާ މުދާ ހިފެހެއްޓޭ ށުންދަ މާއްދާގެ މި

 

   )ތ(

 އެތެރެކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެނގިގެން މާސްޓަރަށް ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް

 ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ޤާނޫނާ ނުވަތަ ބޭރުކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއިން ސިއްރުން ނުވަތަ

 ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ އްޖެއިންރާ ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއަށް

   )ލ(
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 ؛އުޅަނދު ބޭނުންކުރާ ގެންގުޅުމަށް ކަންކަމުގައި އެފަދަ

 

 ޮތުގެމަތިންގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ،އެރުމަށް އުޅަނދަކަށް އެ

 ؛އުޅަނދު ނުދޭ ހުއްދަ އެރުމަށް ،އެދިފައިވަނިކޮށް

 

   )ގ(

 ނުވަތަ ަށްބަނދަރުކުރުމ ،ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައިޤާނޫނުގ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛އުޅަނދު ޚިލާފުވާ އެންގުމާ އެ ،އެންގިފައިވަނިކޮށް ،މަޑުކުރުމަށް

 

   )ޏ(

 ހުރި ދުގައިއުޅަނ ،ހިފަހައްޓާފާނެތީ ނުވަތަ ފާސްކޮށްފާނެތީ ބަލައި ކަސްޓަމްސްއިން

 ؛ޅަނދުއު އުކާލާ ބޭރަށް ުންއުޅަނދ ނުވަތަ ނައްތާލާ ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްލާ މުދާ

 

   )ސ(

 ޚިލާފު ދާގަވާއި ޤާނޫނާ އުޅަނދެއްގައި އޮތް ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާއި އެ ،އެނގުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހިނގައިފިކަން ޢަމަލެއް

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ފަރާތް ހިމެނޭ ކަމެއްގައި އެ

 ؛އުޅަނދު ނިންމާފައިނުވާ ފުރިހަމަކޮށް

 

   )ޑ(

 ؛މުދާ ހުންނަ ނުގެންގޮސް މުއްދަތުގައި ގެންދަންޖެހޭ

 

   )ޒ(

 އްކުކުރެވޭޝަ ހުރެދާނެކަމަށް ކޮށްފައި ރައްކާ އެއްޗެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ؛ތަކެތި ނަހުން ިބަންދުކޮށްފައ ނުވަތަ ހުންނަ އަޅާފައި މިތަކެތި އަދި ތަކެއްޗާއި

 

   )ޓ(

 އެ ،ިނަމަހިފަހައްޓައިފ އެއްޗެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ މުދަލެއް

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

 ޔުމަކުންލި ކަސްޓަމްސްއިން މާސްޓަރަށް އުޅަނދުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

.368 )ހ(

  

 އެންގުން ހިފެހެއްޓިކަން

 ތިރީގައި ައިއެންގުމުގ އަންގާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 ؛ތަފުސީލު އެއްޗަކާބެހޭ ހިފެހެއްޓިފައިވާ

 

1.    

 ؛ސަބަބު ްޓަންޖެހުނުހިފަހައ އެއްޗެއް އެ

 

2.    

 .ގޮތް ޢަމަލުކުރެވޭނެ އެއްޗަކާމެދު އެ

 

3.    

 ،ހިމެނޭނަމަ ަރާތްގިނަފ ފަރާތަށްވުރެ އެއް ގޮތުގައި ވެރިފަރާތުގެ އެއްޗެއްގެ ހިފެހެއްޓޭ

 .ބެލެވޭނެއެވެ ށްއެންގުނީކަމަ އެންމެންނަށް އެ ،އެންގުމުން ފަރާތަށް އެއް އޭގެތެރެއިން

   )ނ(
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 ނިމެންދެން ިބަލައ ބެލުންތައް ބަލަންޖެހޭ ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަކާކުރާ  މްސްއިންކަސްޓަ

 އިޚުތިޔާރު ގެހިފެހެއްޓުމު އުޅަނދުފަހަރު ތަކެއްޗާއި މުދަލާއި ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ

މެދު  ެއްޗާއަދި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާ ތަކ .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ކުރަންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލު

 

.369 )ހ(

  

 ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަކާ

 ތަކެތި ވަގުތީގޮތުން

 ހިފެހެއްޓުން

    (1) ހިފަހައްޓާ ތަކެތި ސީލްކުރުން؛

ނުން އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ބޭ ސީލް ނުކުރެވޭ ބާވަތުގެ އެއްޗެއްނަމަ، އެ

 ؛ތެރިކުރުންކައުނުގެއްލޭގޮތަށް ރައް

(2)    

ރެވޭ ލްކުމުދާ ސީ ޮންމެ މުދަލެއްގައި ނުވަތަ އެކަސްޓަމްސްއިން ހިފަހައްޓާ ކ

އެ  . އަދިއެވެއެއްޗެއްގެ ބޭރުގައި ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމެއް ހަރުކުރަންވާނެ

އް ންބަރެް ނަޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި، ހިފެހެއްޓުނު މުދަލަށް އެވިޑެންސ

 ދީ، އެ ނަންބަރު ރިކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

(3)    

ާ މުދަލ ެއ   ތަނަށް ގެންދާނަމަ، ނުވަތަ  ތަނުން އަނެއް ދާ އެއްހިފެހެއްޓޭ މު

ކަން ި އެހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ބަދަލުވާނަމަ، ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައ

 ރިކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.

(4)    

 ށެއްޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި އިމްލާ ކުށެއް ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކު

 ެއ     ިޔެވުނު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރަކު، ލިޔެވިއްޖެނަމަ، އެ ކުށެއް ލ

ަނާ ތ ެއ ،ފައިލިޔެ ތަށްތަނެއް އެއްރޮނގުން ކަނޑައިލުމަށްފަހު، ރަނގަޅުގޮ

 ތަނުގެ ކައިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. ދިމާގައި ނުވަތަ އެ

(5)    

 ގުޅޭ ްޗާތަކެއ ހިފެހެއްޓޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ިވާކަންޚިލާފުވެފައ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ފަރާތް ކުރެވޭ ތުހުމަތު ލައިގައިމައްސަ

 ެއްޗަކަށްއ އެ ދުވަސްތަކުގައި ހުންނަ ހިފެހެއްޓިފައި ތަކެތި އެ ،ސާބިތުނުވާނަމަ

 ެރިފަރާތުންވ އެއްޗެއްގެ އެ ޚަރަދުތައް އެހެނިހެން އާއި ފީ ޑެމަރޭޖް ދައްކަންޖެހޭ

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ދައްކާކަށް

 

   )ށ(

 ގުޅޭ ްޗާތަކެއ ހިފެހެއްޓޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ސާބިތު ިވާކަންޚިލާފުވެފައ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ފަރާތް ކުރެވޭ ތުހުމަތު މައްސަލައިގައި

 ދައްކަންޖެހޭ ކަށްއެއްޗަ އެ ހުންނަދުވަސްތަކުގައި ހިފެހެއްޓިފައި ތަކެތި އެ ،ވެއްޖެނަމަ

 ވެރިފަރާތުން އެއްޗެއްގެ އެ ޚަރަދުތައް އެހެނިހެން އާއި ފީ ޑެމަރޭޖް

 .ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ

 

   )ނ(

 ތަކެތި ނުވަތަ މުދާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ގެއްލުމެއް ބޮޑު ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ވެރިފަރާތަށް އެއްޗެއްގެ އެ ސަބަބުން ހިފެހެއްޓުމުގެ

   )ރ(
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 ކަސްޓަމްސްއަށް ބިނާކޮށް މައްޗަށް ސަބަބެއްގެ ަށީގެންވާއެކ ،ލިބިދާނެކަމަށް

 ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ ސަބަބުން ދޫކޮށްލުމުގެ އެއްޗެއް އެ އަދި ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ

 އެއްޗެއް އެ ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަމަށް ނޭޅޭނެ ހުރަހެއް މައްސަލައަށް

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މާއްދާމި ގެންދިއުމަށް ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު

 

 ގުޅޭ ްޗަކާއެއ ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ރ) މާއްދާގެ މި

 ިފަރާތްވެރ އެއްޗެއްގެ އެ މައްސަލައިގައި އެ ،ނިމޭއިރު ތަޙުޤީޤު މައްސަލައިގެ

 ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ގޮތަކުން އެނޫންވެސް ނުވަތަ ،ޖޫރިމަނާވެ

 (ތިނެއް) 03 އަންގާތާ ކަސްޓަމްސްއިން ދެއްކުމަށް ފައިސާ އެ ،ކަންޖެހިއްޖެނަމަދައް

 އްގެއެއްޗެ އެ (ނުހިމަނައި ދުވަސްތައް ބަންދު ސަރުކާރު) ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 .ނިންމަންވާނެއެވެ ދައްކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ އެ ވެރިފަރާތުން

 

   )ބ(

 ިވާ މުދާ ނުވަތަފައޓައިމަތިން ހިފަހައް ގޮތުގެާ ބަޔާންކޮށްފައިވ )ހ( ގައި މާއްދާގެ މި

އި އްގަހިނދެ ހައިތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރާއިރު، އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާ

 .ަށެވެރައްދުކުރަންވާނީ އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް އަތުލެވުނު ފަރާތަކ

   )ޅ(

ަލެއް މުދ ފައިވާޓައިއްމި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް، ހިފަހަ

ޗެއް ެ އެއްއަކީ ލު ވެރިފަރާތސްއަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި، އެ އެއްޗެއްގެ އަ

ަ، ުރިނަމކެއް ހމަޤުބޫލު ސަބަބުތަ ން އެނގޭނޫން އެހެން ފަރާތެއްކަ އަތުލެވުނު ފަރާތް

ު ލސްއަ ގެެއްއެއްޗ އެ އެއްޗެއް ރައްދުކުރަންވާނީ އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު، އެ

 ޙައްޤުވެރިޔާއަށެވެ.

   )ކ(

ގިނަ  ށްވުރެފަރާތަމީހާކަމަށް ބުނެ އެއް ރައްދުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކީ އެ

 ްދެން،ުރެވެނކއެއްޗެއްގެ ޙައްޤުވެރިޔާ ކަށަވަރު  ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހާލަތުގައި، އެ

ެ. ާނެއެވއްޓިދްއަށް ހިފެހެއެއްޗެއް ރައްދުނުކޮށް، ކަސްޓަމްސ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ

ު ަށަވަރުވެރިޔާ ކއެއްޗެއްގެ އަސްލު ޙައްޤ އެ  އަދި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 

ަރާތް ވެރިފ އެއްޗެއް ރައްދުކުރާނީ ޝަރީޢަތުން އެ މުދަލެއްގެ ނުކުރެވުނު ނަމަ، އެ

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

   )އ(

ހިމެނޭ  ލޫމާތުޢުމަ ިފަރާތަށް ހަވާލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވިހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް ވެރ

 ލިޔުމަކާ އެކުގައެވެ.

   )ވ(

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

    (2) މުދާ ހިފެހެއްޓި ތާރީޚާއި ތަން؛

    (3) މުދާ ހިފެހެއްޓި ސަބަބު؛

    (4) ާތު؛ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމއެއީ  ،މާއިނަމުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ 



219 

 

 ،އިލޫމާތާކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުއެއީ  ،މުދަލާ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި

 ސޮއި؛ އި،އިނގިލީގެ ނިޝާނާ

(5)    

 ގެަންފިކޭޝސްޓާފް އައިޑެންޓި ،މަޤާމާއި ،ނަމާއިމުދާ ހަވާލުކުރި އޮފިސަރުގެ 

 ؛ނަންބަރު

(6)    

ާފް ސްޓ ،މަޤާމާއި ،ނަމާއިާލުކުރަން ހުއްދަދިން އިސްވެރިޔާގެ މުދާ ހަވ

 ؛ނަންބަރު ގެއައިޑެންޓިފިކޭޝަން

(7)    

    (8) މުދާ ހަވާލުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛

 އިރު މުދާ ހުރި ހާލަތު.ރިމުދާ ހަވާލުކު

 

(9)    

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ދިނުން ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 

 އެހީ ކީލެއްގެވަ ޤާނޫނީ މީހަކަށް ކޮންމެ ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހުއްޓުވޭ ތުހުމަތުގައި ގެކުށު

 ގުތުވަ ހިފެހެއްޓޭ ނުވަތަ ހުއްޓުވޭ މީހަކު އެ ލިބިގެންވާކަން ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

370.

  

 އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 ފުރުޞަތު ހޯދުމުގެ

 އެންގުން ލިބިގެންވާކަން

 ވަކީލަކަށް ވާބޭނުން ޢައްޔަންކުރަން އޭނާ ،އެދިއްޖެނަމަ އެހީއަށް ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 ަށްޓަކައިގުޅުމ ފަރާތަކަށް އެހެން އެދޭ އޭނާ ހަމަޖެއްސުމަށް ވަކީލަކު އެ ނުވަތަ

 ،މީހަކާ އެދިފައިވާ ވަކީލަކަށް ޤާނޫނީ އަދި .ދޭންވާނެއެވެ ފޯނުކޯލެއް އޭނާއަށް

 ނުވަތަ ހުއްޓުވުނު އޭނާ މެނުވީ ޙާލަތެއްގައި ލަތްތަކުންކުރެހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ނުވާނެއެވެ ސުވާލުކޮށްގެން އިތުރަށް މައްސަލައާމެދު ހިފެހެއްޓުނު

 

.371 )ހ(

  

 ޣައިރު ދިނުމާއި ފޯނުކޯލު

 ނުކުރުން ސުވާލު ހާޒިރުގައި

 ުވަތަނ ؛ބުނުމުން ފަހުން ނުވާކަމަށް ބޭނުން އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ އޭނާ

 

1.    

 މާއްދާގައި ވަނަ 376 ގަވާއިދުގެ މި ހާޒިރުވުމަށް ވަކީލު އޭނާގެ

 ވަކީލު ދިނުމުންވެސް ވަގުތު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ނުވަތަ ؛ހާޒިރުވެފައިނުވުމުން

 

2.    

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ކޮންމެހެން ޙާލަތަކީ ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައިގައި އެ

 ސުވާލުކުރުމުގެ އިތުރަށް ހާޒިރުގައި ޣައިރު ވަކީލުގެ ،ވާނަމަ ޙާލަތެއްކަމަށް

 މީހަކު ކަނޑައަޅާ އޭނާ ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ހުއްދަ

3.    
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 .ދިނުމުން

 

 ތަޙުޤީޤު ،ެފައިބުނ ނޫންކަމުގައި ބޭނުން އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ،ފެށުނުއިރު ތަޙުޤީޤު

 އެ ގައިވިޔަސްއެދުނުކަމު ފުރުޞަތަށް ްޔަންކުރުމުގެޢައ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ފެށުމަށްފަހު

 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް

 

   )ށ(

 ަރާތްކަމުގައިފ ކުރެވޭ ތުހުމަތު މައްސަލައިގައި ،ފަރާތަކީ ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ންފަރާތަކު އެް ފުރުޞަތަކަށ ޢައްޔަންކުރުމުގެ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ތަޙުޤީޤުގައި ،ނުވިޔަސް

 .ދޭންވާނެއެވެ އެފުރުޞަތު އެފަރާތަކަށް ހިނދެއްގައި އެދިއްޖެ

 

   )ނ(

 ކުރުމަށް ަންޢައްޔ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ،ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

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

 (ދޭއް) 2 ،ައެދިއްޖެނަމ ފުރުޞަތަކަށް ދެވަނަ ލިބިގެންނު ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ތެރޭގައި

 ޤާނޫނީ ގައިމުއްދަތު ދެވުނު ފުރުޞަތު ދެވަނައަށް .ދޭންވާނެއެވެ މުއްދަތު ދުވަހުގެ

 ްޔަންކުރުމުގެޢައ ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ފަރާތުން އެ ،ބެލެވޭނީ ހުށަނާޅައިފިނަމަ ވަކީލަކު

 ގުނާނީ ދަތުމުއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ިމާއްދާގައ މި .ކަމުގައެވެ ދޫކޮށްލީ ފުރުޞަތުގެ

 .ނުހިމަނައެވެ ދުވަސްތައް ބަންދު ރަސްމީ

 

.372 )ހ(

  

 ވަކީލަކު ޤާނޫނީ

 މުއްދަތު ދެވޭ ޢައްޔަންކުރުމަށް

 ވަކީލަކު ޤާނޫނީ މަތީން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި

 ަގުތުވ ތާރީޚާއި ،ަދޫކޮށްލައިފިނަމ ފަރާތަކުން އެ ފުރުޞަތު ޢައްޔަންކުރުމުގެ

 .ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އެ ލިޔުމުން އެނގޭނެހެން

 

   )ށ(

 ަރާތުންފ ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި ނުވަތަ ފަރާތުން ތުހުމަތުގައިވާ ކުށެއްގެ

 މި ،ަހަޅަންވާނީހުށ އެދި އެކަމަށް ،ބޭނުންވާނަމަ އެހީ ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ތަޙުޤީޤުގައި

 އެދި ްކުރުމަށްޢައްޔަނ ވަކީލު ޤާނޫނީ" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 23 ުވަލުޖަދ ގަވާއިދުގެ

 .އިންނެވެ "ފޯމު ހުށަހަޅާ

 

.373 )ހ(

  

 އެހީއަށް ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ

 ހުށަހެޅުން އެދި

 ަރާތުންފ ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި ނުވަތަ ފަރާތުން ތުހުމަތުގައިވާ ކުށެއްގެ

 ަލައާމައްސ ،ވާނަމަ ކަމަށް ވަކީލުން ގިނަ ވަކީލަށްވުރެ އެއް ޢައްޔަންކުރަނީ

 އެއް ވެސްކޮންމެ އަންގާނެ އެންގުންތައް އަންގަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅޭގޮތުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ޢައްޔަންކޮށް ވަކީލަކު

 

   )ށ(

 ގަވާއިދުގެ މި ،އަންގައިފިނަމަ ކަސްޓަމްސްއަށް ވަކީލަކު ޤާނޫނީ ގަބޫލުކުރިކަން ވަކީލުކަން

 ލުކުރިކަންގަބޫ ކަސްޓަމްސްއިން ވަކީލުކަން ޤާނޫނީ" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 24 ޖަދުވަލު

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ އެވަކީލަކަށް "ލިޔުން އަންގާ

 

374.

  

 ޢައްޔަން ވަކީލު

 ލިޔުން ކުރެވުނުކަމުގެ

 ދޫކުރުން

.375 ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ ފަރާތެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި  ށްދެވެންޢައްޔަންކޮ ވަކީލު
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 ދެކޮޅަށް ފަރާތާ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ނުވަތަ ހެއްކެއްގެ ސުވާލުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އެ، ވަކީލު

 ގޮތުގައި ވަކީލެއްގެ ޤާނޫނީ މީހެއްގެ ހާޒިރުކުރެވޭ ތަޙްޤީޤަށް ހޯދުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތެއް

 .ނުކުރެވޭނެއެވެ ގަބޫލެއް

 

 ހާލަތްތައް ނެތް  

 

 ވަގުތުގެ ބޭނުންވާ ސުވާލުކުރުމަށް މީހާއާ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ތަޙުޤީޤެއްގައި ހިނގަމުންދާ

 ތަނަކާއި ހާޒިރުވާންޖެހޭ ވަކީލު ޤާނޫނީ ކުރެވިފައިވާ ޢައްޔަން ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ 18

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެވަކީލަށް ގަޑިއެއް

 

.376 )ހ(

  

 ާޒިރުވުމަށްހ ވަކީލު ޤާނޫނީ

 ދިނުން ވަގުތު

 ްވާބޭނުނ ތަޙުޤީޤުކުރަން ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެހެން ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ތަޙުޤީޤު ،ރިޢާޔަތްކޮށް ހާލަތްތަކަށް އެންމެހައި ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި މައްސަލައިގެ

ް ގަޑިއެއ ނަކާއިތަ ހާޒިރުވާންޖެހޭ ވަކީލަށް އެ ލަސްނުކޮށް ގަޑިއިރަށްވުރެ  10ފެށުމުގެ

 .އެންގިދާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ވަކީލަކާއެކު ޤާނޫނީ ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުން އެ ،ފަރާތުން ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ފަރާތަކަށް އެ ،ައެދިއްޖެނަމ ފުރުޞަތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައްދަލުކޮށް އެކަހެރިކޮށް

 ތަށްޞަފުރު ގިނަ ފުރުޞަތަށްވުރެ އެއް ،މިގޮތުން .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު އެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތުތައްވެސް އެ ،އެދިއްޖެނަމަ

 

.377 )ހ(

  

 ވަކީލާ ޤާނޫނީ

 ފުރުޞަތު ބައްދަލުކުރުމުގެ

 ދިނުން

 ަޙުޤީޤުގައިތ ދެވޭނީ ފުރުޞަތު ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

  އެވަގުތު ޞަތުފުރު އެފަދަ ،ކަމަށްވާނަމަ މެދުކަނޑާލައިގެން ސުވާލުތައް ކުރެވެމުންދާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަށް ތަޙުޤީޤުކުރާ އިޚުތިޔާރު ނުދިނުމުގެ

 

   )ށ(

 ކުރިން ގެސޮއިކުރުމު ބަޔާނެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތުން ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ،އެދިއްޖެނަމަ ފުރުޞަތަކަށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ އެކަހެރިކޮށް ވަކީލާ ޤާނޫނީ އެފަރާތުގެ

 .ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތުން ުރާތަޙުޤީޤުކ

 

   )ނ(

 ކޮންމެ އެދޭ ަންބައްދަލުކުރ ވަކީލާ ޤާނޫނީ އޭނާގެ ފަރާތުން ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ުތުވަގ ތާރީޚާއި ،އަންގައި އެކަން ވަކީލަށް ޤާނޫނީ މީހެއްގެ އެ ،ފަހަރަކު

 .ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު އެ ލިޔުމުން އެނގޭނެހެން

 

   )ރ(

 ،ދަނިކޮށް ަމުންސުވާލުކުރ ތަޙުޤީޤުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ތިރީގައި ،ަކީލަކުވ ޤާނޫނީ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި

 .ެވެވާނެއކޮށްގެންނު ކަމެއް އެއްވެސް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

378.

  

 މަނާ ކުރުން، ވަކީލު ޤާނޫނީ

 ކަންތައްތައް

 ވަކީލު ާނޫނީޤ ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތާ ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ؛ޖަވާބުދިނުން

 

   )ހ(
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 ޖަވާބު ޭންވީދ ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތާ ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ؛އެންގުން އިޝާރާތަކުން ނުވަތަ ޙަރަކާތަކުން ނުވަތަ ،ްދިނުނ ލިޔުމަކުން

 

   )ށ(

 ކަމެއް ިވަކ ނުވަތަ ކުރުމަށް ކަމެއް ވަކި ،ފަރާތަށް ސުވާލުކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ުގެމަތިންގޮތ ހުއްދަކުރާ ގަވާއިދުތައް ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ނުކުރުމަށް

 .ންނަސޭހަތްތެރިވު ިދިކޮޅަށްއ އެންގުމަކާ އެ ،އެންގުމުން ކަސްޓަމްސްއިން

 

   )ނ(

 ؛ފޯރުވުން ތަޙުޤީޤަށް ނުފޫޒެއް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް

 

   )ރ(

 ާއްޖޭގެދިވެހިރ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ވާހަކައެއް އެއްވެސް ދެކެވޭ ތަޙުޤީޤުގައި

 ދިނުން ރާތަކަށްފަ އެހެން ނުވަތަ މީހަކަށް އެހެން ޚިލާފަށް ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނުތަކާއި

 .ހާމަކުރުން ތަނުވަ

 

 

   )ބ(

 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 އިންޓަވިއުކުރުން ސުވާލުކުރުމާއި

 

 ކުރާ ނުވަތަ ހޯދާ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ،ގޮތުން ެހޯދުމުގ ޖަވާބު ސުވާލުތަކަށް ކުރާ ،(އިންޓަވިއުގައި) ބަސްދީގަތުމުގައި

 އެ ާލެއްގައިޙ އެއްވެސް ،ގޮތުން ކުރުވުމުގެ އިޢުތިރާފް ކުށަކަށް މީހަކަށް އެ ނުވަތަ

 ުފޫޒުގެނ ގޮތަކުން މިނޫންވެސް ނުވަތަ ބިރުދައްކައި ނުވަތަ އަނިޔާކޮށް މީހަކަށް

 .ނުވާނެއެވެ ބޭނުންކޮށްގެން

 

.379 )ހ(

  

 ބިރުދެއްކުން ކުރުމާއި އަނިޔާ

 މަނާކުރުން

 ެތޭފ ންގަޑަށްމި އަޚުލާޤީ ،ކުރަންވާނީ މުޢާމަލާތު ކުރަމުންދާއިރު ތަޙުޤީޤު

 .ބަހުރުވައަކުންނެވެ

 

   )ށ(

 ފަދަބިރުނުގަންނަ ކުދިން އެ ،ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނީ ސުވާލުކޮށް ކުޑަކުދިންނާ

 ކުއްލި މިގޮތުން ވެ.މަޑުމައިތިރިކަމާއެކުގައެ ގޮތަކަށް ފަދަ ނުގަންނަ ބިރު ،ޓެއްގައިށްވެ

 ތަޙުޤީޤު ީމެނުވ ގައިލަތެއްހާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު ކޮންމެހެން ނުވަތަ ހާލަތުގައި

 ަނެއްގައެވެ.ތ ދިރިއުޅޭ ކުއްޖަކު އެީ    ސުވާލުކުރަންވާނ ކުޑަކުއްޖަކާ މަރުޙަލާގައި

 ދާން ސުކޫލަށް ކުއްޖަކު އެ ،ކުއްޖެއްނަމަ ދާ ސުކޫލަށް ކުއްޖަކީ އެ މިގޮތުން

 .ނުވާނެއެވެ ސުވާލުކޮށްގެން ވަގުތެއްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ

.380 )ހ(

  

 ނަފްސާނީ ،ކުޑަކުދިންނާއި

ޖިސްމާނީ  އުނިކަމެއް ނުވަތަ

ިވާ އުނިކަމެއް ލިބިފައ

މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ 

 އުސޫލު ޞައްޚާ

ކުއްޖެއްގެ  އެނުވަތަ  ބެލެނިވެރިޔާ ކުއްޖާގެ އެ ،ސުވާލުކުރަންވާނީ ކުޑަކުދިންނާ

 އެ ތު ޙިމާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ. އެފަދަ ފަރާތެއް ނެތްނަމަ،ޙަލަޞްމަ

   )ށ(
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މާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ ޙިތު ޙަލަޞްކުއްޖާގެ މަ ކުއްޖާއާ ސުވާލު ކުރަންޖެހޭނީ، އެ

 ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއެއްގެ ފަންނީ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

 ކުދިންނާ އެ ،ާ ގުޅިގެން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއްގައިމައްސަލައަކ ގެށެއްކު ކުރާ ކުޑަކުދިން

 ަތްވިސްނުމުގެ ޤާބިލްކަމަށް ރިޢާޔ އިގެ އުމުރާކުދިން އެ ،ސުވާލުކުރާއިރު

 ާދައިގެއ ތިބެންވާނީ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ތަޙުޤީޤުކުރާ

 .ހެދުމުގައެވެ

   )ނ(

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

ެއް އްލުމެން ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ގެޤީގާ ގުޅިގޙުކުށެއްގެ ތަ

ގައި އިވުމުއަޑު ނުވަތަ ލޮލަށް ފެނުމުގައި ނުވަތަ ކަންފަތަށް ކަމަށްލިބިފައިވާ މީހެއް

އްކަމަށް ި މީހެް ހުރނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އުނިކަމެއ

ަދަ ތަ އެފކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ، ނުވަނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހެއް 

 ކު، އެިނދަހ ހައިލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާޢުމަ

 ނެވެ.އިގެންބަލަ މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެފަދަ ސިފައެއް ހުރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި

   )ބ(

ަ ަމިއްލބަބުން އެމީހެއްގެ އނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަނަފްސާނީ 

ދިފާޢުނުކުރެވޭ މީހުންނާމެދު، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން މަޞްލަޙަތު 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

   )ޅ(

 ެނޫންއމީހަކާ ސުވާލުކޮށް ނުވަތަ ބަޔާން ނަގައި ނުވަތަ  ޤީޤުގައި އެޙުތަ

ނަ ް ހުންނވެގެއޭނާއާ ހަވާލު ،ކުރަންވާނީތު ޤީޤުގައި މުޢާމަލާޙުގޮތަކުންވެސް ތަ

 ައެވެ.ޒިރުގމާޔަތްކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޙިތު ޙަލަޞްމީހެއްގެ ނުވަތަ އޭނާގެ މަ

(1)    

ނާ އޭ ،އިުތަކާތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވޭ ސުވާލ ،މީހަކާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި އެ

 ެޮތަށް އގ ާފައިވޅައިދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަ

 ެވެ.ްމާއެކޒިނ ޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެޙުނިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ ތަމީހަކަށް ވިސް

(2)    

ށް ލަތައޭނާ ހައްޔަރުކުރާނަމަ ނުވަތަ ބަންދުކުރާނަމަ އޭނާގެ ނަފްސާނީ ހާ

 ވާނެއެވެ. ކުރަން ރިޢާޔަތް

(3)    

ަށް މައްޗ އްގެތެއް އެފަދަ މީހެއަކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ އެއްވެސް އިޖުރާ

ތާ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ހާލަހާލަތާ މީހެއްގެ ނަފްސާނީ  ުމުގައި، އެހިންގ

 މީހަކާ ކުރިމަތިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެކަށީގެންނުވާ ބުރައެއް އެ

(4)    

ުވަތަ އްގެ ނމީހަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެ ފާސްކުރަންވާނީ، އެލައި އޭނާ ބަ

 ރުގައެވެ.ތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިޙަލަޞްމީހެއްގެ މަ އެ

(5)    

އޭނާއަކީ ލޮލަށް ފެނުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމަ، ނުވަތަ ލިޔަން 

ކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ، އޭނާ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން، 

މާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޙިތު ޙަލަޞްބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަ

(6)    
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ކުރުމުގައި ބައިވެރިނުވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އޭނާ  ޤުޤީޙުަމައްސަލަ ތ އެ

 ދީފައިވާ ބަޔާން އޭނާއަށް އިއްވަންވާނެއެވެ.

ުވަތަ ަ، ނއޭނާއަކި ކަންފަތަށް އިވުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމ

 އަށްޤީޤުގައި އޭނާޙުވާހަކަނުދެއްކޭ މީހެއްނަމަ، އޭނާއާމެދު ކުރެވޭ ތަ

ީ ަކު، ވމީހ ކުރަން އެނގޭތު ެދިނުމަށްޓަކައި، އެފަދަ މީހަކާ މުޢާމަލާއެހީތެރިވ

 ވެ.ނެއެއެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ކަސްޓަމްސްއިން ހަމަޖައްސައިދޭންވާ

(7)    

 ންކޮށްފައިވާބަޔާ ތިރީގައި ،ކުރިން ފެށުމުގެ ސުވާލުކުރަން މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ތަޙުޤީޤަކާ

 މީހާއަށް ެއ އޮފިސަރު ކަސްޓަމްސް ތަޙުޤީޤުކުރާ ގެންވާކަންލިބި މީހަކަށް އެ ޙައްޤުތައް

 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

381.

  

 ވާހަކަ ޙައްޤުތަކުގެ ލިބިގެންވާ

 އެންގުން

ްފައިވާ ާންކޮށި ބަޔތުހުމަތު ކުރެވެނީ ކޮން ޤާނޫނެއްގައ ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭކަމާއި

 ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛

   )ހ(

ައްޤު ޙމުގެ ލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުޢުން ފިޔަވައި އިތުރު މަކާކުކަން އަންގައިދިނު

 ލިބިގެންވާކަން؛

   )ށ(

   )ނ( ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛

ަމަ ނ ީހަކުލިބިގެން ނުވާ މޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން 

ު ަކީލަކވަތުން ވާނަމަ، ދައުލ ކަމުގައި ަކަށްބޮޑު ކުށ އީނާއަދި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ޖި

 ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛

   )ރ(

ު ޖަވާބ ާލަށްސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ސުވ

 ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަން؛

   )ބ(

   )ޅ( ކަން.ްޗެއްއޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއ ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބަކީ

 ސުވާލު މިހާއާ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 އިންޓަވިއު ކުރާ މީހަކާ އެ ހޯދަންވާނީ މަޢުލޫމާތު ކިބައިން އެމީހާގެ ނުވަތަ ކުރަންވާނީ

 .އަކުންނެވެ

 

382.

  

 ުކުރުންއިންޓަވިއ

 ސުވާލު ިމިހާއާއ ކުރެވޭ ތުހުމަތު ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ކަސްޓަމްސްއިންތަޙުޤީޤުކުރާ

 .ތަނެއްގައެވެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންވާނީ

 

383.

  

 ތަން އިންޓަވިއުކުރާނެ

 ީގަތުމުގެބަސްދ ާކުރ ނުވަތަ ހޯދާ ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ބޭނުންވެއްޖެ ކަސްޓަމްސްއިން ،އިތުރުން މީގެ .ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ އަޑު (އިންޓަވިއުގެ)

 .ކުރެވިދާނެއެވެ ރިކޯޑު ވީޑިއޯ ބަސްދީގަތުމުގެ ހާލަތެއްގައި

  

384.

  

 އިންޓަވިއުތައްރިކޯޑުކުރުން
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 އްކަމެ ެޅޭފަދަހުރަސްއ ކުރުމަށް ރިކޯޑު ކުރަމުންދަނިކޮށް ރިކޯޑު ބަސްދީގަތުން

 .ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ ނުގެންގޮސް ކުރިއަށް ބަސްދީގަތުން ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 

385.

  

 ދަނިކޮށް ކުރަމުން ރިކޯޑު

 ހުރަހެއް ކުރުމަށް ރިކޯޑު

 އެޅުން

 ިނދެއްގައިހ ބޭނުންވެއްޖެ ޝަރީޢަތަށް ރިކޯޑިންގ ބަސްދީގަތުމުގެ ބާއްވާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ހައްޓަންވާނެއެވެބަލަ ގޮތަށް ހުށަހެޅޭ

 

386.

  

 ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑިންގ

 ބާބު ހަވަނަ

 

 ކުރަންވީގޮތް ޢަމަލު މީހުން ހާޒިރުކުރެވޭ ހާޒިރުކުރުމާއި، މީހުން ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ

 

 ހުށަހަޅާ ސަލަމައް ކަސްޓަމްސްއަށް ،ހާޒިރުކުރާނީ ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ

 ގުޅިގެން ލަތަކާމައްސަ ،މީހުންނާއި ރައްދުވާ މައްސަލަތައް ބަލާ ސްއިންކަސްޓަމް ،މީހުންނާއި

 މަޢުލޫމާތު ުޅޭމައްސަލަތާކާގ ،މީހުންނާއި ބޭނުންވާ ހާޒިރުކުރަން ހޯދުމަށްޓަކައި ހެކިބަސް

 ްސަލަތަކާމައ ނިންމާ ކަސްޓަމްސްއިން، މީހުންނާއި ބޭނުންވާ ހާޒިރުކުރަން ސާފުކުރުމަށް

 .ހުންނެވެމީ ބޭނުންވާ ހާޒިރުކުރަން އެންގުމަށްޓަކައި ންގުންތައްއެ އެކިއެކި ގުޅިގެން

 

387.

  

 ހާޒިރުކުރުން މީހުން

 ަޙުޤީޤަށްތ މީހުން އެހެން ފިޔަވައި މީހުން ކުރަންޖެހޭ ހާޒިރު ވަގުތުން ކަސްޓަމްސްއަށް

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ހާޒިރުކުރެވޭނީ

 

388.

  

 ެވޭނެގޮތްހާޒިރުކުރ މީހުން

 ؛ފޮނުވައިގެން ޗިޓް ހާޒިރުވުމަށް

 

   )ހ(

 ؛އަންގައިގެން ފޯނުން

 

   )ށ(

 ؛އަންގައިގެން ހާޒިރުވުމަށް ބައްދަލުކޮށް މީހުންނާ ވަކިވަކި

 

   )ނ(

 .މެދުވެރިކޮށްގެން ޚިދުމަތްތައް ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ

 

   )ރ(

 ހާޒިރުވުމަށް ގެންބައްދަލުކޮށް މީހަކާ ެއ ނުވަތަ ގުޅައިގެން ފޯނުން ،ހާޒިރުކުރުމުގައި މީހުން

 ،ްފައިވާބަޔާންކޮށ ގައި 25 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު އެންގުމުން

 .ފޮނުވޭނެއެވެ މީހަކަށް އެ ޗިޓް ހާޒިރުވުމުގެ

 

389.

  

 ނުވަތަ ގުޅައިގެން ފޯނުން

 މީހުން ބައްދަލުކޮށްގެން

 ހާޒިރުކުރުން

 48ގަޑީގެ  ްވާބޭނުނ ހާޒިރުކުރަން މީހަކު އެ ،ފޮނުވާނަމަ ޗިޓް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު

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

 ަށްމީހަކ އެޓު ޗި ހާޒިރުވުމުގެ ،ލިޔެފައި ލާޞާއާއެކުޚު ކުރު މައްސަލައިގެ

 .ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ

.390 )ހ(

  

 މީހުން ެންފޮނުވައިގ ޗިޓް

 ހާޒިރުކުރުން
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   )ށ( ެވެ.ތަކަށހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮ

    (1) ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރުން؛

ޭ އުޅ ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހުގައި

 ފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުކުރުން؛ފު ފުދިރަތަޞައް

(2)    

    (3) ުރުން؛ްޓްކހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް ޕޯސ

ވާ ޮށްފައިކީ ރހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ މީހާ ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަ

 ން؛ުބަރަށް ޗިޓު ފޮނުވންނަފޯނު އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ނުވަތަ މޯބައިލް 

(4)    

ރޯނިކް ލެކްޓްް އިކުރުމަށް ދީފައިވާ އެހެނިހެނ ތުމަލާޢާތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން މު

 .މެދުވެރިކޮށް ޗިޓު ފޮނުވުން ލަތްތައްސީވަ

(5)    

 ހާޒިރު ްމެދުވެރިވެގެނ އުޒުރެއް މަޤުބޫލު ހަވާލުވުމަށްފަހު ޗިޓާ ހާޒިރުވުމުގެ

ދޭއް( ) 2 ލަސްވެގެން ޖެހުމުގެ ަޑިގ ފައިވާގައިއަން ހާޒިރުވުމަށް ،ނުވެވޭނަމަ

 އެކަން ލިޔުމުން ް،ބަޔާންކޮށ ސަބަބު ނުވެވޭ ހާޒިރު ،ކުރިން ގަޑިއިރުގެ

 .އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

   )ނ(

 މި ،ުުވާއިރގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީހަކު ޗިޓަށް ހާޒިރ މި

ާ ޗިޓް ށް އަންގވުމައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު ހާޒިރުވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަ 393އިދުގެ ވާގަ

 އެވެ.ގެންނަންވާނެ

   )ރ(

 ،ހާލަތްތަކުގައި ހޭނަގަންޖެ ބަޔާން މީހުންގެ ނުވެވޭ ހާޒިރު ބަޔާންދޭން ހުރިގޮތުން ހާލަތު ބަލި

 ީހަކުމ ބަޔާންދޭ ،ހޯދަންވާނީ ބަޔާން ބޭނުންވާ ޤަކަކަށްޤީތަޙު ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ްސްއަށްކަސްޓަމ ކޮންމެހެން އަދި ގޮސްގެންނެވެ. އޮފިސަރުން ްޓަމްސްކަސ ހުރިތަނަކަށް

 ްސްއަށްކަސްޓަމ މީހަކު އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ނުނެގޭނެ ބަޔާން މެނުވީ ހާޒިރުވެގެން

 .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ ދަތިނުވާނެ މީހަކަށް އެ ހާޒިރުކުރަންވާނީ

 

391.

  

 ހާލަތުހުރިގޮތުން ބަލި

 ވުންނުވެ ހާޒިރު ދޭންބަޔާން

 ހާލަތުގައި ާންމުޢ ،ފިޔަވައި މީހުން ގެންނަންޖެހޭ ކޮންމެހެން ތަޙުޤީޤަށް ކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެންހާޒިރު ތަޙުޤީޤަށް މީހަކު އެއްވެސް ގަޑިތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

392.

  

 ގަޑި ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން

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

 

   )ހ(

 ؛އަށް 07:30 ހެނދުނު ން 22:30 ރޭގަނޑު

 

   )ށ(

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

 

   )ނ(

.393 )ހ( ދިވެހި މީހެއްގެ އެ ،ހާޒިރުވާއިރު ކަސްޓަމްސްއަށް ގުޅިގެން މައްސަލަތަކާ  ކާކުކަން ހާޒިރުވާއިރު

 ގެނައުން ލިޔުމެއް އެނގޭނެ
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 .އެވެގެންނަންވާނެ ކާޑު އަންގައިދޭ ރައްޔިތެއްކަން

 

  

 މީހެއްގެ ެއ ފަރާތްތަކުން ހާޒިރުވާ ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލަތަކުގައި ގުޅޭ މުދަލާ

 ްޓަމްސްއަށްކަސ މައްސަލާގައި އެ އިތުރުން ކާޑުގެ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 ާތުންވެރިފަރ މުދަލުގެ ބަޔާންކޮށް ވާކަންދީފައި ހުއްދަ ދިނުމުގެ މަޢުލޫމާތު

 ތައްގަނޑު ަދަފިހާރަފ ކުންފުނި .ގެންނަންވާނެއެވެ އަސްލު ލިޔުމެއްގެ ސޮއިކޮށްފައިވާ

 އަދި .ާނެއެވެޖަހަންވ އެލިޔުމުގައި ތައްގަނޑު ތަންތަނުގެ ހުންނަ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި

 ިޔުމެއްލ ރަސްމީ ގޭނެއެނ އެކަން ،ނަމަ ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ ފަރާތަކީ ހާޒިރުވާ

 .ގެންނަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ގެޚިދުމަތްތަކު ސަލާމަތީ ދައުލަތުގެ ހިނދެއްގައި ބޭނުންވެއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ްވެއެވެލިބިގެނ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ހާޒިރުކުރުމުގެ މީހުން އެހީތެރިކަމާއެކު

 

394.

  

 މެދުވެރިކޮށް ފަރާތްތައް އެކި

 ންހާޒިރުކުރު މީހުން

 

 ބާބު ހަތްވަނަ

 

 (ކްރައިމް އޮފް ސީން) ވެށި ކުށުގެ

 

 ،ބޭނުމުގައި ގެހޯދުމު ހެކި މާއްދީ ބޭނުންވާ މައްސަލައެއްގައި ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ކަމަށް ުރަންޖެހޭރައްކާތެރިކ ހިނގިތަން އެކަމެއް ޒާތުން މައްސަލައެއްގެ ތަޙުޤީޤުކުރާ ނުވަތަ

 ރަޙައްދުތަކާއިސަ ކަސްޓަމްސްގެ ،ހުރެއްޖެނަމަ ސަބަބުތަކެއް ެންވާއެކަށީގ ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ

 ނުވަތަ ެކުށެއްއ ތެރެއިން ތަންތަނުގެ އެހެނިހެން އުޅަނދާއި ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ

 ުތިޔާރުއިޚ ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަދެވޭގޮތަށް ވަކިބަޔަކަށް ތަނަކަށް ހިނގި ހާދިސާއެއް

 .ެވެލިބިގެންވެއ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

395.

  

 ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ބަންދުކުރުން ހިނގިތަން

 ކަމެއް ުރިގުޅުންހ މައްސަލައަކާ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން ހިނގިތަނަކީ ހާދިސާ

 .އެއްޗެކެވެ ކޮންމެ ހިމެނޭ ތަނެއްގައި އެ ތަނަކާއި ކޮންމެ ހިނގާފައިވާ

 

.396 )ހ(

  

 ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ހިނގިތަން

 އެ އިތަނަކާ ކޮންމެ ހިނގާފައިވާ ޢަމަލެއް ޚިލާފު ޤާނޫނާ ،ަކީތަނ ހިނގި ކުށް

 ކުށެއް ުވަތަނ ބޭނުންކުރި ކުރުމަށް ކުށެއް ތަކެއްޗާއި އެންމެހައި ހިމެނޭ ތަނެއްގައި

 .ަނެކެވެތ އޮތް ނުވަތަ ހުރި އެއްޗެއް އެ އެއްޗަކާއި ކޮންމެ ދޭހަކޮށްދޭ ކުރިކަން

 

   )ށ(

 ހާދިސާ އެއީ ސަރަޙައްދެއް ވަކި ނުވަތަ ެއްބައ ތަނަކުން ނުވަތަ ތަނެއް ވަކި

 ހާދިސާ އެ ކަނޑައަޅާނީ ކަމުގައި ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ކަމުގައި ހިނގިތަން

 އިސް އެންމެ ހަވާލުވެހުރި ފާސްކުރުމާ ބަލައި ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހިނގިތަން

.397 )ހ(

  

 ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ޑައެޅުންކަނ ހިނގިތަން



228 

 

 .އޮފިސަރެވެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ޒާތުން ގެއެކަމެއް ،ކަނޑައެޅުމުގައި ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހިނގިތަން ހާދިސާ އެ

 ީގެންވާއެކަށ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ރައްކާތެރި ހިނގިތަން ކަމެއް އެ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރިޢާޔަތް ހުރިތޯ ސަބަބުތަކެއް

 

   )ށ(

 ަތަނުވ ތަން އެ ކަނޑައެޅުމުން ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހިނގިތަން ހާދިސާ އެ

 .ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ އެނގޭގޮތަށް ފާޅުކޮށް ސަރަޙައްދު އެ

 

   )ނ(

 ަރަޙައްދަށްސ ނުވަތަ ތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 އިސް ިވާކަނޑައެޅިފައ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ތަން އެ ވަދެވޭނީ މީހަކަށް އެއްވެސް

 .ނެވެމަތިން ގޮތެއްގެ އަންގާ އޭނާ ލިބިގެން ހުއްދަ އޮފިސަރުގެ މްސްގެކަސްޓަ

 

.398 )ހ(

  

 ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ވަނުން ހިނގިތަނަށް

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

 އެ މީހަކު ެއ ،ަމަވަދެއްޖެނ ތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ

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

 ށްއޮފިސަރަ ކަސްޓަމްސްގެ އިސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފާސްކުރުމަށް ބަލައި ތަން

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

   )ށ(

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

 ކަމުގައި އްތަނެ ހިނގާފައިވާ ކުށެއް ޖިނާއީ ތަނަކީ އެ ކުރިންވެސް ކަނޑައެޅުމުގެ ކަމަށް

 ސަބަބުތަކެއް ްވާއެކަށީގެނ ގަބޫލުކުރެވޭ ހިނގިކަން ކުށެއް ޖިނާއީ އެތަނުގައި ނުވަތަ ،ވާނަމަ

 މީހަކު ްއެއްވެސ އްޢަމަލެ އެއްވެސް ގެއްލޭފަދަ ހެއްކެއް މާއްދީ ތަނުން އެ ،ހުރިނަމަ

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން

 

399.

  

 ރައްކާތެރި ކުށްހިނގިތަން

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރުމުގެ

 ވަންވާނީބާއް ބަންދުކޮށްފައި ތަނެއް ކަނޑައެޅޭ ކަމަށް ހިނގިތަން ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ކުރު ެއެންމ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ ތަނެއް އެ ޒާތުން އެކަމުގެ

 ދަތަކަށްމުއް ދިގު ގަޑިއިރަށްވުރެ 12 ތަނެއް ބަންދުކުރެވޭ މިގޮތަށް .މުއްދަތަކަށެވެ

 .ންނެވެދަށު ޑައިރެކްޓިވްގެ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ބަންދުކުރެވޭނީ

 

400.

  

 ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ބަންދުކޮށްފައި ހިނގިތަން

 މުއްދަތު ބޭއްވޭނެ

 މީހެއްގެ ސަބަބުން ނުވަނުމުގެ ތަނަށް ކަނޑައެޅޭ ކަމަށް ތަންހިނގި ކުށް ނުވަތަ ހާދިސާ

 ހުރެގެން ަކެއްސަބަބުތ އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ ލިބިދޭނެކަމަށް ނުރައްކަލެއް ފުރާނައަށް

 ދަށުން ގެގަވާއިދު މި ވަނުން އެވަގުތު ތަނަކަށް އެ ސަލާމަތްކުރުމަށް ފުރާނަ މީހެއްގެ

 .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

 

 

401.

  

 ިސްތިސްނާވުންއ



229 

 

 ބާބު އަށްވަނަ

 

 ރައްކާކުރުން ހޯދައި ގަރީނާ ހެއްކާއި

 

 ނގިލީގެއި މީހުންގެ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ތުހުމަތުގައި ކުށުގެ

 ނޫންވެސްއެ އަދި ސާމްޕަލް ހަށިގަނޑުގެ ،ސާމްޕަލް ލިޔުމުގެ އަތު ސޮޔާއި ،ނިޝާން

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ ގަރީނާ ހެއްކާއި

 

.402 )ހ(

  

 ހޯދުމާއި ގަރީނާ ހެއްކާއި

 ބެލެހެއްޓުން ރައްކާތެރިކޮށް

 ޕޮލިސް ްޑިވްސްމޯލ ނެގުމުގައި ގަރީނާ ބަޔާންކޮށްފައިވާހެއްކާއި ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 .ެއެވެލިބިގެންވ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ހޯދުމުގެ އެހީތެރިކަން ސަރވިސްގެ

 

   )ށ(

 ހެއްކާއި ަނުވަތ ސާމްޕަލްތަކެއް ހުރިހާ ނެގޭ ކަސްޓަމްސްއިން ތުހުމަތުގައި ކުށުގެ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރައްކާތެރިކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން ގަރީނާ

 

   )ނ(

 ،ކެއްޗާއިމަސްތުވާތަ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ މައްސަލަތަކުގައި އެކިއެކި

 ގެންގުޅޭ މަށްބޭނުންކުރު މަސްތުވާތަކެތި ،ތަކެއްޗާއި ްކުކުރެވޭޝައ ކަމަށް މަސްތުވާތަކެތި

 ްއަށްކަސްޓަމްސ އިޚުތިޔާރު ތަޙުލީލުކުރުމުގެ ތަކެތި އެ ،ހިފަހައްޓައި އާލާތްތައް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

403.

  

 މަސްތުވާތަކެއްޗަށް

 ތަޙުލީލުކުރުން

 އެ ،ނަމަކުރާ އިންކާރު ނެގުމަށް ފޮޓޯ މީހެއްގެ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 އަށްކަސްޓަމްސް އިޚުތިޔާރު ނެގުމުގެ ފޮޓޯ މީހެއްގެ އެ ނުލައި ހުއްދައާ މީހެއްގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

404.

  

 ނެގުން ފޮޓޯ

 ިލާފުޚ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ގަވާއިދަކާ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ތިންވަނަ ،ތަކުގައިހާލަތް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއަށް  ވެއްޖެކަމަށް

 ާފުވުމަށްސ މައްސަލަ ބަލަމުންގެންދާ ކަސްޓަމްސްއިން މަޢުލޫމާތަކީ ފަރާތެއްގައިވާ

 ކަމަށް ެއްމަޢުލޫމާތ ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން ސާބިތުކުރުމަށް ޙަޤީޤަތް ކަމުގެ ނުވަތަ

 ންވަނަތި ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތު އެފަދަ ،ޙާލަތެއްގައި ފެނިއްޖެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .އެދެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ަށްފަރާތަކ

 

.405 )ހ(

  

 ރެކޯޑްތައް ފަރާތުގެ ތިންވަނަ

 ލިބިފައިވާ ަށްފަރާތަކ ތިންވަނަ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އެދުނު ންއެގޮތު އެދިއްޖެނަމަ ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތެއް

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ަކުންފަރާތ އެ މަޢުލޫމާތެއް

 

   )ށ(

   )ނ( އެދޭ ހޯދަން ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި
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 .ކުށެކެވެ ނުދިނުމަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 

 

 ބާބު ނުވަވަނަ

 

 ހާމަކުރުން މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤާގުޅޭ

 

 މީޑިޔާ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ގުޅިގެން ތަޙުޤީޤަކާ ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް މެދުވެރިކޮށް

 

406.

  

 ދިނުން މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް

 ހިންގަނިކޮށް ލުޢަމަ ކުށުގެ ނުވަތަ ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯ ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ވެށީގެ ކުށުގެ

 ؛މަކުރުންހާ މަތިން ގޮތުގެ ނޭޅޭ ހުރަސް ތަޙުޤީޤަށް ވީޑިއޯ އާއި ފޮޓޯ ގިފައިވާނެ

 

   )ހ(

 ތަނެއްގެ ވަތަނު މީހެއްގެ ނަގާފައިވާ ގޮތުން ހޯދުމުގެ މަޢުލޫމާތު އިތުރު ތަޙުޤީޤަށް

 ؛ހާމަކުރުން ވީޑިއޯއެއް ނުވަތަ ފޮޓޯއެއް އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ

 

   )ށ(

 ބެހޭގޮތުން ކާތަނަ އުޅޭ ހިނގައިގެން ޢަމަލެއް ކުށުގެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ދިނުމުގައި ރުޞަތުފު ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ،އެދޭނަމަ ހޯދަން މަޢުލޫމާތު ފަރާތްތަކުން މީޑިޔާގެ

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ކުރަންވާނީ ޢަމަލު

 

407.

  

 މަޢުލޫމާތު ވެށީގެ ކުށުގެ

 ާމަކުރުންހ މީޑިޔާއަށް

 ވީޑިއޯ ،ައިނަގ ފޮޓޯ ފަރާތްތައް މީޑިޔާގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިނގާ ހާދިސާ ކުށުގެ

 ަމެއްކ ހިނގި ،ސަރަޙައްދުގައި ހިނގި އެހާދިސާއެއް ދެވޭނީ ފުރުޞަތު ކުރުމަށް

 މަތިން ްގެގޮތެއ ނޭޅޭ ހުރަސް އެއްކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް

 .ކުރުމަށްފަހުގައެވެ ތްރިޢާޔަ ޙާލަތަށް

 

   )ހ(

 ިޔާއަށްމީޑ އިންޓަވިއުއެއް މީހެއްގެ ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހާދިސާއާގުޅޭ ކުށުގެ

 ނެތް ވެންދެ ފުރުޞަތު އެ މީޑިޔާތަކަށް ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައި ބޭނުންވާ ހާމަކުރަން

 ްތަކުންފަރާތ އެ ގޮތަށް ޙިއްސާކުރާ ފަރާތްތަކުން މީޑިޔާގެ ތިބި ތަނެއްގައި އެ ،ނަމަ

 ފުރުޞަތުއެ ޖަރނަލިސްޓަކަށް ކެމެރާމަނަކާއި ވީޑިއޯ ފޮޓޯގްރާފަރަކާއި ކަނޑައަޅާ

 .ދެވިދާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ޖުތަމަޢުގެމު ނުވަތަ އޮޅުވާލައިގެން މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރި މީޑިޔާއަށް ކަސްޓަމްސްއިން

 ،ެސްދީފައިވާނަމަގެނ ްމަޢުލޫމާތެއ އެ ޢާންމުންނަށް ބަދަލުކޮށްގެން ގޮތަށް ގެއްލޭ މަޞްލަޙަތު

 .ިބިގެންވެއެވެލ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ނުކުރުމުގެ ހާމަ މަޢުލޫމާތު ފަރާތަކަށް އެފަދަ

 

408.

  

 މީޑިޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދެވޭ

 އޮޅުވާލުން
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 އިޚުތިޔާރު ގެހިފެހެއްޓުމު ހާމަނުކޮށް މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ިބިގެންވެއެވެލ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

409.

  

 ހާމަނުކުރުން މަޢުލޫމާތު

 ކުރަމުންދާ ގެންގުޅި ތުހުމަތަކާ ކުރެވޭ ކޮށްފިކަމަށް ޢަމަލެއް މީހަކު ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ

 :މަޢުލޫމާތު އެޅިދާނެފަދަ ހުރަސް ތަޙުޤީޤަކަށް

 

   )ހ(

 ؛މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ދޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރު

 

   )ށ(

 ނުލިބިދާނެފަދަ ށްކަސްޓަމްސްއަ މަޢުލޫމާތު އިތުރު އެކަމާގުޅޭ ންހާމަކުރުމު މަޢުލޫމާތެއް

 ؛ހާލަތްތަކުގައި

 

   )ނ(

 ިއްރުސ ޖެހޭ ހިފަހައްޓަން ކުރުމުގައި ތަންފީޒު ނުވަތަ ހިންގުމުގައި ޤާނޫނެއް

 ؛މަޢުލޫމާތު

 

   )ރ(

 ؛ޫމާތުމަޢުލ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ ނަފްސަށް މީހެއްގެ

 

   ބ()

 ؛މަޢުލޫމާތު ހުރަސްއެޅިދާނެ ޝަރީޢަތަކަށް ހިނގަމުންދާ

 

   )ޅ(

 ުރުމަށްޓަކައިކ ތަޙުޤީޤު ނުވަތަ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުތައް ކުރާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނާ

 ޞައްޙަ ިވާހެދިފައ ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތް ގޮތުން ކަންކަމާގުޅޭ އެފަދަ ނުވަތަ

 ؛މަޢުލޫމާތު ނެފަދަނުކުރެވިދާ ޢަމަލު އުސޫލުތަކަށް

 

   )ކ(

 ކުރާ ުއްދަހ ޤާނޫނު ކުރުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރި މަޞްލަޙަތު ޢާންމު އަމަންޢާންމާއި

 ؛ޫމާތުމަޢުލ އެޅޭފަދަ ހުރަސް އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު ޖެހޭ އަޅަން މަތިން ގޮތެއްގެ

 

   )އ(

 ލިބިދާނެ ންލުގެއް ރައްކާތެރިކަމަށް އުޅަނދެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ

 ؛މަޢުލޫމާތު ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް

 

   )ވ(

 .މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަވާފަދަ ފިލުމަށް މީހަކު ހިފެހެއްޓިފައިވާ

 

   )މ(

 މަޢުލޫމާތު އަށްމީޑިޔާ ރަސްމީކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ

 

410.

  

 ނެހާމަކުރެވިދާ މަޢުލޫމާތު

 ގޮތްތައް

 ؛ކޮންފަރެންސް ޕްރެސް

 

   )ހ(

 ؛ފެކްސް

 

   )ށ(
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 ؛އީމެއިލް

 

   )ނ(

 ؛ވެބްސައިޓް

 

   )ރ(

 ؛ފޯނުން

 

   )ބ(

 ؛އެސް.އެމް.އެސް

 

   )ޅ(

 .އިންޓަރވިއު

 

   )ކ(

 

 ބައި ސާދަވަނަ

 

 އުސޫލު ޢަމަލުކުރާ ތަކެއްޗާމެދު އެހެނިހެން މުދަލާއި ހިފެހެއްޓޭ

 

 ،ަކެއްޗާއިތ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ،އްޗާއިތަކެ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓޭ

 އަތުލެވޭ ނުލައި ދިނުމަކާ ބަދަލު ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި އެކިފަރާތްތަކުން

 މެދު އްޗާތަކެ ގެނެވޭ ދަށަށް ުމުގެބެލ ކަސްޓަމްސްގެ އެނޫންވެސް އަދި ތަކެއްޗާއި

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި ޢަމަލުކުރާނީ

 

.411 )ހ(

  

 ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޢަމަލުކުރެވޭ ގެނެވޭތަކެއްޗާމެދު

 އުސޫލު

 ަށުގައިދ ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ތަކެތި މިގޮތުން .ތަނެއްގައެވެ ކުރެވިފައިވާ ޚާއްޞަ ބެހެއްޓުމަށް ތަކެތި އެ ހެއްޓޭނީބެ

 ބެހެއްޓޭ ަމާއެކުރައްކާތެރިކ ނުލިބޭނެގޮތަކަށް ގެއްލުން ތަކެއްޗަށް އެ ތަނަކީ ބެހެއްޓޭ

 ރާތްތަކުގެފަ ހިންގާ ބަނދަރު ކަސްޓަމްސްގެ ތެރޭގައި މީގެ .ވާންވާނެއެވެ ތަނަކަށް

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ތަކެތި ހުންނަ ުގައިދަށ ބެލުމުގެ

 

   )ށ(

 ހުއްދަ އިދާރާތަކުން ސަރުކާރުގެރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 

 އެފަދަ ނުވަތަ ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، ނެތި ހުއްދައިގެން އެތެރެކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނަގަ

 ޚިލާފަށް އުސޫލުތަކާ ގަވާއިދުތަކާއި ހުންނަ ހަދާފައި ުންގުޅޭގޮތ ތަކެއްޗާ އެފަދަ އިދާރާތަކުން

އެ ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު  ތަކެތި ނުފެތޭ އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދުތަކާއި އެފަދަ ،ތަކެއްޗާއި ގެންނަ

ެ. ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވ ޢަމަލުކުރާނެތަކެއްޗާއިމެދު 

މިގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަނަ  ،ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީއްޗާއިމެދު ތަކެމިގޮތުން އެފަދަ 

ސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެދަށަށް ގެނެވޭ ަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކަބައިގެ ދެވަނ

ތަކެތި ނައްތއިލުމަށް އަދި މިފަދަ  ނެވެ.ންތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީ" 

، ތަކެތި ނައްތާލަންވާނީ، އެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް މަނަފިިކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅައ

412.

  

 އިދާރާތަކުގެ ސަރުކާރުގެ

ތަކެއްޗާމެދު  ބޭނުންވާ ހުއްދަ

 ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން. 
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 އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

 

 ަޔާންކޮށްފައިބ އެހެންގޮތަކަށް ްގައިޤާނޫނެއ އެހެން ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

 ނުވަތަ ލަކީމުދަ ކޮންމެ ހިފެހެއްޓޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ހިނދަކު ނުވާހާ

 .ތަކެއްޗެވެ ެނެގިދާނ ދައުލަތަށް ދަށުން އަމުރެއްގެ ކޯޓު އުޅަނދަކީ ނުވަތަ އެއްޗަކީ

 

.413 )ހ(

  

 ދައުލަތަށް މުދާ ހިފެހެއްޓޭ

 ނެގުން

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

 ޝަރުޢީ ގުމުގައިނެ ދައުލަތަށް މުދަލެއް އެފަދަ ،ދަށްނަމަ ރުފިޔާއަށްވުރެ (އެއްލައްކަ)

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ނިންމާކަށް މަރުޙަލާ

 

   )ށ(

 ކަމުގައި ެއްމިލްކ ދައުލަތުގެ އެއްޗަކީ ކޮންމެ ނެގޭ ދައުލަތަށް ދަށުން މާއްދާގެ މި

 ުއެއްޗަކާމެދ އެ ގޮތެއްގެމަތިން ކަނޑައަޅާ ސަރުކާރުން އަދި .ބެލޭނެއެވެ

 .ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

 

   )ނ(

 ޭނުންކޮށްފައިވާބ މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާއެއްޗެއް ކަރުދާހަކީ ނައްތާލަންޖެހޭ

 އެ ުވަތަނ އެލިޔުމެއް ވަކިސައިޒަކަށް ކަނޑައެޅޭ ،ނޫންނަމަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އާލާތެއް

 (ބޭނުންކޮށްގެންް އެއ ޝްރެޑަރ) ކޮށައިގެން ކުދިކޮށް ކިޔަންނޭގޭވަރަށް ލިޔުމެއް އެ ކަރުދާހެއް

 .ނައްތާލެވިދާނެއެވެ

 

414.

  

 ބާވަތްތައް ކަރުދާހުގެ

 ނައްތާލުން

 މޯލްޑިވްސް ްތައްއާލާތ ބޭނުންކުރާ މަސްތުވުމަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އަތުލެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 .ފޮނުވޭނެއެވެ ސަރވިސްއަށް ްޕޮލިސ

 

415.

  

 މަސްތުވާތަކެއްޗާއި

 ބޭނުންކުރާ މަސްތުވުމަށް

 ނައްތާލުން އާލާތްތައް

 ިއެކިއެކ ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ،އަތުލެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 މަދު އެންމެ ބޭނުންވާ ބޭނުންކުރުމަށް ގޮތުގައި ސާމްޕަލްގެ ތަމްރީންތަކުގައި

 ވްސްމޯލްޑި ހުއްދައާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ްމިންވަރެއ

 ށްކަސްޓަމްސްއަ އިޚުތިޔާރު ބެހެއްޓުމުގެ ނުފޮނުވައި ސަރވިސްއަށް ޕޮލިސް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

.416 )ހ(

  

 މަސްތުވާތަކެއްޗާއި

 ބޭނުންކުރާ މަސްތުވުމަށް

 ތަމްރީންތަކުގައި އާލާތްތައް

 ބެހެއްޓުން ބޭނުންކުރުމަށް

 ަމްސްގެކަސްޓ އާލާތްތަކަކީ ބޭނުންކުރާ މަސްތުވުމަށް ،އަތުލެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 ،އެއްޗެއްނަމަ ވާބޭނުން ބޭނުންކުރުމަށް ގޮތުގައި ސާމްޕަލްގެ ތަމްރީންތަކުގައި އެކިއެކި

 ހިފިދާނެ މެއްއިތުރުބޭނު ބަހައްޓައިގެން ސެންޓަރުގައި ހެރިޓޭޖް ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ

 ނިންމި ެއ ނިންމައިފިނަމަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ކަމަށް އެއްޗެއް

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

 .ެންވެއެވެލިބިގ ކަސްޓަމްސްއަށް އިޚުތިޔާރު ބެހެއްޓުމުގެ ނުފޮނުވައި ސަރވިސްއަށް

 

   )ށ(

 ހިފެހެއްޓޭ ،ތަކެއްޗާއި ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 އެކިފަރާތްތަކުން ،ތަކެއްޗާއި ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި

417.

  

 ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 އެހެނިހެންތަކެތި ގެނެވޭ
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 ކަސްޓަމްސްގެ ތަކެއްޗަކީ އަތުލެވޭ ނުލައި ދިނުމަކާ ބަދަލު ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި

 ނުވަތަ ،އެއްޗެއްނަމަ ބޭނުންވާ ބޭނުންކުރުމަށް ގޮތުގައި ލްގެސާމްޕަ ތަމްރީންތަކުގައި އެކިއެކި

 އެއްޗެއް ހިފިދާނެ ބޭނުމެއް އިތުރު ބަހައްޓައިގެން ސެންޓަރުގައި ހެރިޓޭޖް ކަސްޓަމްސްގެ

 ބޭނުން،  ބޭނުމަކަށް ނިންމި އެ ނިންމައިފިނަމަ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ކަމަށް

 އިޚުތިޔާރު ބެހެއްޓުމުގެ ނައްތާނުލައި އެއްޗެއް އެ ،ްއަދަދަކަށ މަދު އެންމެ ހިފޭ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

 ތަމްރީންތަކުގައި

 ބެހެއްޓުން ބޭނުންކުރުމަށް

 ،ކެއްޗާއިަތ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ،އްޗާއިތަކެ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓޭ

 ނުހުންނަ އެނގެން މިލްކުވެރިއަކު ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި އެކިފަރާތްތަކުން

 ގޮތުގައި ަލުގެހަރުމުދ ތެރެއިން ތަކެތީގެ އަތުލެވޭ ނުލައި ދިނުމަކާ ބަދަލު ،މުދަލާއި

 އެއިން ،ަށްފަހުވިއްކާލުމ ނީލަމުގައި ،ތަކެތި އަގުބޮޑު ފަދަ ގަހަނާ ،ޗާއިބެލެވޭތަކެއް

 .ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ އެކައުންޓަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ލިބޭ

 

.418 )ހ(

  

 ގޮތުގައި ހަރުމުދަލުގެ

 ތަކެތި ބޭނުންކުރެވިދާނެ

 ވިއްކާލުން ނީލަމުގައި

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

 މިފަދަ ،ހުކަނޑައެޅުމަށްފަ އަގު މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ކަނޑައަޅާނީ އަގު

 .ވޭނެއެވެހަވާލުކުރެ އިދާރާއާ ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ނީލަންކިޔުމަށްޓަކައި ތަކެތި

 

   )ށ(

 ަކިގޮތަކަށްވ ްޝަރީޢަތުނ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ޝަރީޢަތުން ނީވިއްކާލެވޭ ނީލަމުގައި ތަކެތި އެ، ހިމެނޭނަމަ ތަކެތި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

 .ކަނޑައެޅުމުންނެވެ ވަކިގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު އެ

 

   )ނ(

 ޅޭގޮތުންގު ނައްތާލުމާ ތަކެތި ނައްތާލެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި

 ތެރެއިން ކެތީގެތަ ހުންނަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ްޓަމްސްގެކަސ ،ކަންތައްތަކާއި ކުރަންޖެހޭ

 ކުރަންޖެހޭ ްގުޅޭގޮތުނ ތަކެއްޗާ ނެގޭ ދައުލަތަށް ތަކެއްޗާއި ވިއްކާލެވޭ ނީލަމުގައި

 ،ާބަޔާންކޮށްފައިވ ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި ކުރާނީ ކަންތައްތައް

 .ޮމިޓީންނެއެވެކ ޮތެއްނިންމާގ ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

.419 )ހ(

  

 ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ

 ފަރާތް ކުރާ ކަންތައްތައް

 ންކަސްޓަމްސްއި ތެރެއިން ތަކެތީގެ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 މިގޮތުން .އެވެހުށަހަޅަންވާނެ ކޮމިޓީއަށް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ތަކެތި ނައްތާލަންޖެހޭ

 ހަވާލުވެފައިވާ ބެލެހެއްޓުމާ  އެއްޗެއް އެ ހުށަހަޅަންވާނީ ކޮމެޓީއަށް

 ަކުގެފަރާތްތ ހިންގާ ބަނދަރު ކަސްޓަމްސްގެ ތެރޭގައި މީގެ .ސެކްޝަނަކުންނެވެ

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ތަކެތި ހުންނަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ

 

   )ށ(

 ތަޙުލީލު ގައިތެރޭ ތަކެތީގެ ނައްތާލަންޖެހޭ ވަގުތުން ތެރެއިން ތަކެތީގެ ނައްތާލަންޖެހޭ

 ބޭނުންވާ ތަޙުލީލުކުރުމަށް އެއްޗެއް އެ ،ހިމެނޭނަމަ އެއްޗެއް ބޭނުންވާ ކުރުމަށް

 ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަ އެ ނިންމުމަށް ގޮތެއް ރައްކާކުރުމާމެދު މިންވަރެއް އެންމެކުޑަ

   )ނ(



235 

 

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ފަރާތުން

 

 ރައްކާކުރަންވީ ްތަޙުލީލުކުރުމަށ ގޮތުގެމަތިން ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި (ނ) މާއްދާގެ މި

 އެ އަދަދު ކަޑައެޅޭ ރައްކާކުރުމަށް މިގޮތުން .ކޮމެޓީންނެވެ ކަނޑައަޅާނީ މިންވަރު

 .ޓަންވާނެއެވެބަހައް ރައްކާކޮށްފައި ގަވާއިދުން ތަކެތި އެ ނިމެންދެން  މައްސަލައެއް

 

   )ރ(

 ،ަކެއްޗާއިތ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ގެކަސްޓަމްސް ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ނާއިޤާނޫ

، އްޗާއިތަކެ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓޭ

 ނުހުންނަ އެނގެން މިލްކުވެރިއަކު ،ތަކެއްޗާއި ދާ ދޫކޮށްލާފައި އެކިފަރާތްތަކުން

ެ. ެއެވބިގެންވް ލިޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށ ދަލާމެދުމު

ަވަނަ ެ ފަނަރިދުގމިގޮތުން އެފަދަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ މިގަވާއ

ވޭ ށް ގެނެދަށަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެަޔާންކޮށްފައިވާ "ކަބައިގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބ

 ނެވެ.ންތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީ" 

 

.420 )ހ(

  

ދު ަލާމެމުދ ހިފެހެއްޓޭ

ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 

  ކަނޑައެޅުން

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

 ތަކެތިތޯ ގެންވާއެކަށީ ކެއުމަށް އިންސާނުން ތަކެއްޗަކީ އެ ކުރިން ވިއްކާލުމުގެ ތަކެތި

 .އެވެަހަޅަންވާނެހުށ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ބެލުމަށް

 

   )ށ(

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

 މުދަލަށް ެއ ތެރޭގައި އަގުގެ ކަނޑައަޅާ މިގޮތުން .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ކަނޑައަޅާނީ

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ

 

   )ނ(

 ،ަކެއްޗާއިތ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ވެގެންޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ،އްޗާއިތަކެ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓޭ

 މުދަލަކީ ުހުންނަނ އެނގެން މިލްކުވެރިއަކު ،ތަކެއްޗާއި ދޫކޮށްލާފައިދާ އެކިފަރާތްތަކުން

 ،ނަމަ ަލެއްމުދ ނުރައްކާވެދާފަދަ ަތަށްސަލާމ ޢާންމުންގެ ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް ޢާންމު

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ ތަކެތި އެ މަތިން ގޮތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

.421 )ހ(

  

 ނުވަތަ ސިއްޙަތަށް ޢާންމު

 ސަލާމަތަށް ޢާންމުންގެ

 މުދާ ނުރައްކާވެދާފަދަ

 ނައްތާލުން

 ންރެއިތެ ކާބޯތަކެތީގެ ޒާތުގެ ހަލާކުވާ އަވަހަށް ނުވަތަ ޕެރިޝަބަލް

 ތަކެތި އެކަށީގެންނުވާ ޞިއްޙީގޮތުން ކުރަން ބޭނުން ކެއުމަށް އިންސާނުން

 ސްއިންކަސްޓަމް ކަނޑައަޅާތަކެތި އިދާރާއިން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ކަމަށް

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ

 

(1)    

 ައްކާވެދާފަދަނުރ ސަލާމަތަށް ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ހިފެހެއްޓިފައިހުރި

 ބެހޭކަމާ ސަރުކާރުގެ ތަކެތި ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ކަމަށްއެއްޗެއް

 ަތިންމ ގޮތެއްގެ އަންގާ އިދާރާއިން އެ ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އިދާރާއާ

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ

(2)    
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 ،ަކެއްޗާއިތ ގެނެވޭ ދަށަށް ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ،އްޗާއިތަކެ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓޭ

 މުދަލުގެ ުހުންނަނ އެނގެން މިލްކުވެރިއަކު ،ތަކެއްޗާއި ދޫކޮށްލާފައިދާ އެކިފަރާތްތަކުން

 ްސަލަމައ އެ ،ފައިސާ ލިބޭ މުދަލުން ވިއްކާލާ ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި ތެރެއިން

 .އްޓިދާނެއެވެބެހެ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ނިމެންދެން

 

   )ށ(

 ަތްތައްބާވ އަންނަނިވި ތެރެއިން ތަކެތީގެ މަނާ އެތެރެކުރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ިޓީއާސެކިއުރ ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ ނައްތާލުމަށްޓަކައި

 .ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

 

.422 )ހ(

  

 މަނާ އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް

 ނައްތާލުން ތަކެތި

    .1 ؛ހަތިޔާރު މަވެރިހަނގުރާ

    .2 ؛ބަޑިބޭސް

    .3 ؛އެއްޗެހި ގޮވާ

    .4 ؛އޫރު ދިރޭ

    .5 ؛ކުއްތާ

    .6 ؛ޖަނަވާރު ނުރައްކާތެރި

    .7 ؛ކެމިކަލް ނުރައްކާތެރި

 .ބަޑި މަރާ މަސް ނުވަތަ ހިފާ މަސް

 

8.    

 ރާއްޖެއަށްދިވެހި ިފިޔަވައ ބާވަތްތައް އެވާ ބަޔާންކޮށްފައި ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 8/2011 ނަންބަރުު ޤާނޫނު ،ނައްތާލާނީ އެއްޗެހި އެހެން މަނާ އެތެރެކުރުން

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

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ

 

   )ށ(

 އެޅި ގުރާނބަ ހުންނަ ޝިޕްމަންޓުގައި ވެއްދުމަށްގެންނަ އަށް ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ޑެޑްބޮން ،ތަކެތިނައްތާލަންވާނީ ހުންނަ ހަލާކުވެފައި ލީކުވެ ،ހުސްފުޅިއާއި

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ހާޒިރުގައި ފަރާތުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް

 

.423 )ހ(

  

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ނައްތާލުން މުދާ ހުންނަ

 ،ފުޅިއާއި ާގެންދާބަނގުރތަޅައި ،ބަހައްޓާފައިހުންނައިރު ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ެއަރހައުސްވ ބޮންޑެޑް ،ނައްތާލަންވާނީ ފުޅި އެޅި ހުންނަބަނގުރާ ހުސްވެފައި ލީކުވެ

 .ފަރާތުގެހާޒިރުގައިކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ހިންގާ

 

   )ށ(

 ނާއިޤާނޫ ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ައްތާލުމަށްޓަކައިނ ތަކެތި އެހެނިހެން ،ފިޔަވައި ތަކެތި ލާނައްތާ ޚިލާފުވެގެން ގަވާއިދާ

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތުގެ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ކުރުމަކީ ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭ

   )ނ(
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ށްލުމުގެ ނުވަތަ ހަލާކު ކޮ ެގެންހަލާކުވ މުދާ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

       ދިއަ .ދެއްކުމުންނެވެ ޑިއުޓީ ުދަލަށްމ އެ ލެވޭނީައިނައްތ ސަބަބުން، މުދާ

 ައުސްވެއަރހ ޑެޑްލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަކީ ބޮންައިއެ ތަކެތި ނައްތ

 ލުމަށްައިްތނައ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މުދާ ހިންގާ

  އެވެ.ހުށަހަޅަންވާނެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

 )ހ(

 

424.

  

 ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 މުއްދަތު މުދާ، ހުންނަ

 ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ހަމަވުމުން

 ހުށަހެޅުން ލިޔުން ނައްތާލުމަށް

 ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛

 

1.    

 މުދަލުގެ ަވަތނު ލިޔުމެއް އެނގޭނެ އަގު ސީލާއިުތަފ މުދަލުގެ ހަލާކުވެފައިވާ

 .އިންވޮއިސް

 

2.    

 ހަލާކުވެގެން މުދަލެއް އެއްވެސް ތެރެއިން މުދަލުގެ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް

 ފަދަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް އެހެން ހުންނަ ވެއަރހައުސްއެއްގައި ބޮންޑެޑް އެ

 މުދާ ެއ ކުރިން ލިބުމުގެ ގެއްލުން މުދަލަށް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް

 .ނައްތާލަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

ހެން ައި، އެިޔަވފލެވޭ ތަކެތި ައިމިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ނައްތ

ުމުގެ ދަށުން މުދާ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލ ހުންނަ ވެއަރހައުސްގައި ސަބަބާކާހުރެ ބޮންޑެޑް

 ޑިއުޓީ މްޕޯޓްއި ފަރާތުން ންގާހި ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް މުދަލަށް ލާނަމަ، އެައިނައްތ

ްޖެހޭ ުރަނކލުމަށްޓަކައި ައިދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ ތަކެތި ނައްތ

ެވެ. އަދި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކ ހިންގާ ވެއަރހައުސް ޚަރަދުތައް ކުރުމަކީ ބޮންޑެޑް

 ާްފައިވބަޔާންކޮށ ތިރީގައި ލުމަށްައިނައްތ ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މުދާ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

   )ނ(

 ލުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބު އެނގޭނެ ލިޔުން؛ައިމުދާ ނައްތ .1

 

   

 ލިޔުމެއް. އެނގޭނެ އަގު ސީލާއިުތަފ މުދަލުގެ .2

 

   

 ،ފުޅިއާއި ރާބަނގު ތަޅައިގެންދާ ،ބަހައްޓާފައިހުންނައިރު ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ފިހާރަ ިލޭހ ޑިއުޓީ ،ނައްތާލަންވާނީ ފުޅި އެޅި ބަނގުރާ ހުންނަ އިހުސްވެފަ ލީކުވެ

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ދަށުން ބެލުމުގެ ފަރާތުގެ ހިންގާ

 

.425 )ހ(

  

 ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ނައްތާލުން މުދާ ހުންނަ

 ،ފުޅިއާއި ރާބަނގު ތަޅައިގެންދާ ،ބަހައްޓާފައިހުންނައިރު ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ފިހާރަ ިލޭހ ޑިއުޓީ ،ނައްތާލަންވާނީ ފުޅި އެޅި ބަނގުރާ ހުންނަ ހުސްވެފައި ީކުވެލ

 .ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ ހާޒިރުގައި ފަރާތުގެ ހިންގާ

 

   )ށ(
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 ގަވާއިދާ ނާއިޤާނޫ ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ށްޓަކައިނައްތާލުމަ ތަކެތި ނިހެންއެހެ ،ފިޔަވައި ތަކެތި ނައްތާލާ ޚިލާފުވެގެން

 .ިންމާއެކެވެޒ ފަރާތުގެ ހިންގާ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ ކުރުމަކީ ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހޭ

 

   )ނ(

 ނުވަތަ ްސަބަބުނ ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ،މުދާ ހުންނަ ފިހާރަތަކުގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ތައްލިޔުން ާބަޔާންކޮށްފައިވ ތިރީގައި ނައްތާލުމަށް ސަބަބުން ހަލާކުވުމުގެ

 ޑިއުޓީ ށްމުދަލަ އެ ނައްތާލެވޭނީ މުދާ އަދި .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 .ދެއްކުމުންނެވެ

 

 )ހ(

 

426.

  

 ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 މުއްދަތު މުދާ ހުންނަ

 ހަލާކުވުމުން ނުވަތަ ހަމަވުމުން

 ހުށަހެޅުން ލިޔުން ނައްތާލުމަށް

 ؛ޝަންޑިކްލަރޭ ގުޑްސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 

1.    

 އެނގޭނެ ަގުއ ތަފްސީލާއި މުދަލުގެ ހަލާކުވެފައިވާ ނުވަތަ ހަމަވެފައި މުއްދަތު

 .އިންވޮއިސް މުދަލުގެ ނުވަތަ ލިޔުމެއް

 

2.    

 ހަލާކުވެގެން އްމުދަލެ އެއްވެސް ތެރެއިން މުދަލުގެ ހުންނަ ފިހާރަތަކުގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ފަދަ ިބިދާނެލ ގެއްލުމެއް މުދަލަކަށް އެހެން ހުންނަ ފިހާރަތަކުގައި ހިލޭ ުޓީޑިއ އެ

 މުދާ ެއ ކުރިން ލިބުމުގެ ގެއްލުން މުދަލަށް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ޙާލަތެއް

 .ނައްތާލަންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 ހުންނަ ުގައިދަށ ބެލުމުގެ ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ ބަނދަރު ކަސްޓަމްސްގެ ތެރޭގައި މީގެ

 ހިންގާ ބަނދަރު ގުޅޭގޮތުން މުދަލާ އެ ،ވިއްކާލުމަށްފަހު ނީލަމުގައި ތެރެއިން ތަކެތީގެ

 .އެވެދޭންވާނެ ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތަށް

 

.427 )ހ(

  

 ފަރާތްތަކުގެ ހިންގާ ބަނދަރު

 ހުންނަ ދަށުގައި ބެލުމުގެ

 ވިއްކާލުން ނީލަމުގައި ތަކެތި

 ައްކަންޖެހޭދ ސަރުކާރަށް އިތުރަށް ފައިސާގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) ްދާގެމާއ މި

 ުޚަރަދ ހިނގި ކިޔުމަށް ނީލަން މުދާ އެ ފައިސާއާއި އެ ،ފައިސާއެއްވާނަމަ

 ންކަސްޓަމްސްއި ވެރިފަރާތަށް މުދަލުގެ އެ ފައިސާ ބާކީވާ ،ކެނޑުމަށްފަހު

 .ދޭންވާނެއެވެ

 

   )ށ(

 އުނިކުރެވިފައި

 

428.

  

 ބަނގުރަލާއި ގެންނަ ބިދޭސީން

 ނައްތާލުން އޫރުމަސް

 ގަވާއިދާ ާނޫނާއިޤ ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން ތަކެތީގެ ބެހެއްޓޭ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރަންޖެހޭ ކައިނައްތާލުމަށްޓަ ތަކެތި އެހެނިހެން ،ފިޔަވައި ތަކެތި ނައްތާލާ ޚިލާފުވެގެން

 .ޒިންމާއެކެވެ ވެރިފަރާތުގެ އެތަކެތީގެ ކުރުމަކީ ޚަރަދުތައް

 

429.

  

 ޚަރަދު ނައްތާލުމުގެ ތަކެތި

 ދަށަށް ޯލުގެކޮންޓްރ ކަސްޓަމްސްގެ، ނައްތާލަންވާނީ ތަކެތި ނައްތާލާ ކަސްޓަމްސްއިން

 ސަރުންގެއޮފި ކަސްޓަމްސް ކަނޑައަޅާ ކޮމިޓީން ގޮތެއްނިންމާ ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ

 .ައެވެހާޒިރުގ ފަރާތްތަކުގެ މީޑިއާގެ އިތުރުން

.430 )ހ(

  

 ނައްތާލުން ތަކެތި
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 ިތަކެތ ނައްތާލެވޭ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 އޮފިޝަލަކު ފަރާތެއްގެ ހިންގާ ބަނދަރު ބޭލި ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެ ،ނައްތާލުމުގައި

 .ކުރަންވާނެއެވެ ބައިވެރި

 

   )ށ(

 ކުރެވޭގޮތްޢަމަލު އެތަކެއްޗާމެދު ތަކެއްޗާއި ޭބެހެއްޓ ދަށުގައި ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ރިކޯޑުކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި

 

431.

  

 ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު

 ިފަރާތުންވެރ މުދަލުގެ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 މުދަލުގެ ެދިއ ބަލައިދިނުމަށް ށްއިތުރަ މައްސަލަ އެ ،މައްސަލައެއްވާނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ

 ކޮންޓްރޯލުގެ ގެކަސްޓަމްސް ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބައިގައި ވަނަ 15 ގަވާއިދުގެ މި ވެރިފަރާތުން

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ކޮމިޓީއަށް ގޮތެއްނިންމާ ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް

 

432.

  

 ހުށަހެޅުން މައްސަލަ

 

 

 ބައި ފަނަރަވަނަ

 

 ތައްކޮމިޓީ ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ކޮމިޓީ ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތްތައް އޭޖެންޓުންގެ

 

 

 ކަތްތައްމަސައް އޭޖެންޓުންނާގުޅޭ އުޅަނދުފަހަރުގެ މެދުވެރިންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 ެންޓުންގެއޭޖ ،ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ

 މްސްކަސްޓަ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ީއެއްކޮމިޓ ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތްތައް

 .ވާނެއެވެ އެކުލަވާލަން

 

.433 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 

 ންބަރުންގެމެ 07 އެކުލެވިގެންވާނީ ކޮމިޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ަންތަކުންސެކްޝ ގުޅޭ މަސައްކަތާ ކަސްޓަމްސްގެ މެންބަރުންނަކީ 07 މި .މައްޗަށެވެ

 .ކޮމިޓީއެކެވެ އެކުލެވޭ މައްޗަށް މެންބަރުންގެ ައެޅޭކަނޑ

 

   )ށ(

 ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓީގެ

 ކޮމިޓީގެ ބާއްވަންވާނީ ބައްދަލުވުންތައް ކޮމެޓީގެ  .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ޖެނެރަލް

   )ނ(
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 .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

 .ންނެވެފަރާތަކު ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ

 

   )ރ(

 .ތިރީގައިމިވަނީއެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.434 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 

1.    

 .ލެހެއްޓުންބެ ކަންކަން އިދާރީ އެންމެހާ ހިންގުމުގެ ސައްކަތްތައްމަ ކޮމިޓީގެ

 

2.    

 ކުރިއަށް ެކުހަރުދަނާކަމާއ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން

 އެފަދަ ުންމެންބަރ ނުވަތަ މެންބަރު ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު ގެމެންބަރުން އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިނުކުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .ރޭވުން ބައްދަލުވުންތައް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ތެއްާލަޙ ނުވެވޭ ހާޒިރު ޕާސަނަށް ޗެއަރ ކޮމިޓީގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ

 ވައިސް މިޓީގެކޮ ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ޗެއަރޕާސަނެވެ

 

   )ށ(

 ެއްޓުމަށްބެލެހ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

.435 )ހ(

  

 ސައްކަތްމަ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 ެޓީގެކޮމ ބެލެހެއްޓުމަކީ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ

 

   )ށ(

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބޭއްވޭނީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 ،ކަނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން .ހާޒިރުވެގެންނެވެ

 ަތުންރިޔާސ ،ތާރީޚެއް އެހެން ބާއްވާނެ އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

.436 )ހ(

  

 ކޯރަމް ބައްދަލުވުމުގެ

 ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ ،މެނުވީ މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 ބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރަކަށް އަދި .ވާނެއެވެ ްހާޒިރުވާނ މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

 ވަގުތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން

 ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ކޮމިޓީގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް)  03ލަސްވެގެން

   )ށ(
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 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

 ބަޔާންކޮށްފައި ައިތިރީގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓީގެ ބަލަހައްޓާ މަސައްކަތްތައް އޭޖެންޓުންގެ

 .މިވަނީއެވެ

 

437.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 ަސައްކަތްތައްމ ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް ގުޅޭ އޭޖެންޓުންނާ

 ؛ެނައުންގ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން ،ކުރުމާއި

 

   ހ()

ެއް ނިންމުމާއި، ބަލައި ގޮތ ޝަކުވާތައް މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން އޭޖެންޓުންގެ

 ްފައިވާްކޮށތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި މިމާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާނ

 ؛ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

 

   )ށ(

 އެކުާރޭޝަނަވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވެފައިވަނީ، ޑިކްލ ޑިކްލެއަރ ކުރި .1

ަ ް ފާހަގަމަށކހުށަހަޅާ އެހެނިހެން ލިޔުންތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން 

ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އެކަންކުރީ ބްރޯކަރު ނުވަތަ ބްރޯކަރު 

 ؛ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުން

 

   

ޭ ރެވމަނާ ކުިޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ޖޫރ .2

ުވަތަ ނުން ލަތަކުގައި، މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ ބްރޯކަރުގެ އިހުމާލމައްސަ

 ؛ބްރޯކަރު ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުން

 

   

 ޫރިމަނާޖއި، ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުމާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގަ .3

ތުން ބާވަ މިންވަރަށް މުދާ އިތުރުނުވިނަމަވެސް، ނުވަތަ މުދަލުގެ ނުުކުރެވ

ުވުން ިތުރއއެއީ ޖޫރިމަނާ ނުކުރާ ބާވަތެއްގެ މުދަލަކަށް ވީނަމަވެސް، މުދާ 

ެން ޮވެގއތަކުރާރުވާ މައްސަލަތަކުގައި، އެއީ ބްރޯކަރުގެ ބައިވެރިވުމެއް 

 ؛ދިމާވާކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަވުން

 

   

 އެކުޑިކްލެއަރކުރި ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވެފައިވަނީ، ޑިކްލަރޭޝަނާ .4

، ިވާނަމަުގައފައި ނެތުމުން ކަމައިންޖެހޭ ލިޔުމެއް ބްރޯކަރު ހުށަހަޅހުށަހަޅަ

 ؛އެފަދަ މައްސަލަތައް

 

   

ެވޭ ނާ ކުރނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމާ ގުޅިގެން ޖޫރިމަ ައްޙަޞކަސްޓަމްސްއަށް  .5

ުވަތަ ނުން މައްސަލަތަކުގައި، މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނީ ބްރޯކަރުގެ އިހުމާލ

 ؛ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުންބްރޯކަރު ބައިވެރިވެގެން 

 

   

ކަރު ނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސަބަބުން ބްރޯ ައްޙަޞކަސްޓަމްސްއަށް  .6

 ؛ނާ ކުރާ މައްސަލަތައްަޖޫރިމ
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ގައި ތަކުޕޯސްޓް ކުލިއަރެންސް އޯޑިޓް ކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަ .7

 ؛ބްރޯކަރުގެ އިހުމާލެއް ވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް

 

   

ން ބްރޯކަރު ހުށަހަޅާ ޖުމްލަ ޑިކްލަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން، ޑިކްލަރޭޝަ .8

 ؛ވުންކެންސަލް ކުރަން ނުވަތަ ރިޖެކްޓް ކުރަންޖެހުނު މިންވަރު އިތުރު

 

   

 ބަލައި ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ އޭޖެންޓުންނާ

 ސަލަމައް އެ ،ާނަމަވ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

ޅު އަދި ފިޔަވަ ،ފޮނުވުމާއި ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި

އި ިރީގަތބަލައި  މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް އަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއްނަމަ، އެ

 ް އެޅުން؛އބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަ

 

   )ނ(

 ިޞްލާޙުކުރަން އެންގުން؛ނަސޭހަތް ދިނުމަށްފަހު، އެކަމެއް އ .1

 

   

 ނިކުރުން؛ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓް އު 248ގަވާއިދުގެ  މި .2

 

   

ތް ަށް ޚިދުމަ)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނޫން މުއްދަތަކ 3ވަގުތީގޮތުން  .3

 ލުން؛ައިމެދުކަނޑ

 

   

 ؛ކުރުންުލައިސަންސް ބާޠިލ .4

 

   

 ިދާރީއ ދިމާވާ ގުޅޭގޮތުން ދިނުމާ ލައިސަންސް ާއިކުރުމ ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުން

  ؛ޙައްލުކުރުން މައްސަލަތައް

 

   )ރ(

 ،ކުލަވާލުމާއިއެ މުޤައްރަރު ތަމްރީނުކޯސްތަކުގެ ހިންގާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ

  ؛ކަންތައްތައްކުރުން ކުރަންޖެހޭ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނުތަކާ

 

   )ބ(

 ާކުރުމާތާޒ އޭޖެންޓުން ދިނުމާއި އޭޖެންޓުންނަށް މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ ކަސްޓަމްސްއާ

 ؛ހިންގުން ރާވައި ޕްރޮގްރާމްތައް ގުޅޭގޮތުން

 

   )ޅ(

 ޭޖެންޓުންގެއ ،ރަނގަޅުކުރުމާއި ގުޅުން އޮންނަ ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ އޭޖެންޓުންނާއި

 ތައްކަންތައް ެހޭކުރަންޖ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއާމެދު ޔަގީންކަން އިތުބާރާއި

 ؛ކުރުން

 

   )ކ(

 ؛ާރުކުރުންތައްޔ އުސޫލުތައް ބެހޭގޮތުން ބެލުމާ ފެންވަރު ޚިދުމަތުގެ އޭޖެންޓުންގެ

 

   )އ(
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 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ އޮންނަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

  ؛ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން

 

   )ވ(

 ފަރާތެއްގެ ަނަތިންވ ޝަކުވާއަކީ ނުވަތަ މައްސަލައަކީ ހުށަހެޅޭ ފަރާތުން ންޓުންގެއޭޖެ

 ަށްބާވަތ މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ކަމަކަށް އެކުލެވޭ މަޞްލަޙަތު

 ކޮމިޓީގައި ުންގުޅޭގޮތ އެޝަކުވާއަކާ ނުވަތަ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު

 އެމަޝްވަރާތަކުގައި ،ފަރާތް ހުށަހެޅި ސަލަމައް އެ ،މަޝްވަރާކުރާއިރު

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބައިވެރިކުރެވޭނެ

 

   )މ(

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 .ެންގުންއ ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 

 

   )ފ(

 ބާބުަ ދެވަނ

 

 ކޮމިޓީ ގޮތެއްނިންމާ ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ގެނެވޭ ށްދަށަ ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ނައްތާލަންޖެހޭތަކެއްޗާއި ކަސްޓަމްސްއިން

 ަކެއްޗާތ ނެގޭ ދައުލަތަށް ތަކެއްޗާއި ވިއްކާލެވޭ ނީލަމުގައި ތެރެއިން ތަކެތީގެ

 ންޓްރޯލުގެކޮ ކަސްޓަމްސްގެ" ،ކުރުމަށްޓަކައި ކަންތައްތައް ހޭކުރަންޖެ ގުޅޭގޮތުން

 ަނަރކޮމިޝ ،ނަމުގައި ގެ "ކޮމިޓީ ނިންމާ ގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް

 .ވާނެއެވެ އެކުލަވާލަން ކޮމިޓީއެއް ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް

 

.438 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 "ކޮމިޓީ ނިންމާ ގޮތެއް ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ"

 ަސައްކަތާމ މެންބަރުންނަކީ 07 މި .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ 07 އެކުލެވިގެންވަނީ

 .ވާންވާނެއެވެ މެންބަރުންނަށް ކަނޑައެޅޭ ސެކްޝަންތަކުން ގުޅޭ

 

   )ށ(

 ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓީގެ

 ކޮމިޓީގެ ނީބާއްވަންވާ ބައްދަލުވުންތައް ކޮމެޓީގެ  .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ެރަލްޖެނ

 .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

   )ނ(

 .ންނެވެފަރާތަކު ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ

 

   )ރ(

 .ގައިމިވަނީއެވެތިރީ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.439 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ
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 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 

1.    

 .ލެހެއްޓުންބެ ކަންކަން އިދާރީ އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 

2.    

 ކުރިއަށް ކުމާއެހަރުދަނާކަ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން

 އެފަދަ ުންމެންބަރ ނުވަތަ މެންބަރު ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު ގެމެންބަރުން އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިނުކުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .ރޭވުން ބައްދަލުވުންތައް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް އްސަލައަކަށްމަ

 

4.    

 ތެއްޙާލަ ނުވެވޭ ހާޒިރު ޕާސަނަށް ޗެއަރ ކޮމިޓީގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ

 ވައިސް މިޓީގެކޮ ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ޗެއަރޕާސަނެވެ

 

   )ށ(

 ެއްޓުމަށްބެލެހ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ ކުރާނީ ަސައްކަތްތައްމ އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

.440 )ހ(

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 ެޓީގެކޮމ ބެލެހެއްޓުމަކީ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ

 

   )ށ(

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބޭއްވޭނީ ބައްދަލުވުމެއް ެކޮމިޓީގ

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 ،ކަނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން .ހާޒިރުވެގެންނެވެ

 ަތުންރިޔާސ ،ތާރީޚެއް އެހެން ބާއްވާނެ އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

.441 )ހ(

  

 ކޯރަމް ުގެބައްދަލުވުމ

 ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ ،މެނުވީ މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 ބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރަކަށް އަދި .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

 ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ކޮމިޓީގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް) 03

 

   )ށ(

 ގެކޮމިޓީ ގޮތެއްނިންމާ ތަކެއްޗާމެދު ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 

442.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް ތަކެއްޗާގުޅޭ ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ މްސްގެކަސްޓަ

 އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން ،ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރަންޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި

   )ހ(
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 ؛ގެނައުން ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ

 

 ޭުށަހެޅހ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ދިރާސާކުރުން ބަލައި ޝަކުވާތައް މައްސަލަތަކާއި

 

   )ށ(

 ލިބޭ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޤުކުރަންޖެހޭތަޙުޤީ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި މައްސަލަތައް ޝަކުވާތަކާއިހުށަހެޅޭ

 ކަމާބެހޭ ްގެކަސްޓަމްސ ަށްޓަކައިތަޙުޤީޤުކުރުމ މައްސަލަ އެ ،އޮތްނަމަ މައްސަލައެއް

 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް

 

   )ނ(

 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ އޮންނަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

 .ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން

 

   )ރ(

 މައްސަލައަކީޭ ހުށަހެޅ ޅޭގޮތުންގު ތަކެއްޗާ ގެނެވޭ ދަށަށް ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ުވާނަމަނ ކަމަކަށް އެކުލެވޭ މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ ޝަކުވާއަކީ ނުވަތަ

 ނުވަތަ ތުންގުޅޭގޮ މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު ބާވަތަށް މައްސަލައިގެ އެ ނުވަތަ

 ފަރާތް ހެޅިށަހު މައްސަލަ އެ ،މަޝްވަރާކުރާއިރު ކޮމިޓީގައި ގުޅޭގޮތުން އެޝަކުވާއަކާ

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބައިވެރިކުރެވޭނެ އެމަޝްވަރާތަކުގައި

 

   )ބ(

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 .ެންގުންއ ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 

   )ޅ(

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ކޮމިޓީ ޓެރިފް

 

 

 އްކަތްމަސަ ގިންތިކުރުމުގެ މުދާ ،ގިންތިކުރުމަށާއި މުދާ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް

 ޓެރިފް" ށްޓަކައިއެހީތެރިވުމަ ލަފާދީ ކަންކަމުގައި ކުރަންޖެހޭ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި

 ކޮމިޓީއެއް ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ނަމުގައި ގެ "ކޮމެޓީ

 .ނެއެވެވާ އެކުލަވާލަން

 

.443 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 07 މި .މައްޗަށެވެ މެންބަރުންގެ 07 އެކުލެވިގެންވަނީ "ކޮމެޓީ ޓެރިފް"

 ަށްމެންބަރުންނ ކަނޑައެޅޭ ސެކްޝަންތަކުން ގުޅޭ މަސައްކަތާ މެންބަރުންނަކީ

 .ވާންވާނެއެވެ

   )ށ(
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 ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓީގެ

 ކޮމިޓީގެ ީބާއްވަންވާނ ބައްދަލުވުންތައް ކޮމެޓީގެ .ކަސްޓަމްސްއެވެ އޮފް ޖެނެރަލް

 .މަތިންނެވެ ގޮތެއްގެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

   )ނ(

 .ންނެވެފަރާތަކު ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ

 

   )ރ(

 .ތިރީގައިމިވަނީއެވެ ޔަތުތައްމަސްއޫލިއް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.444 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 

1.    

 .ލެހެއްޓުންބެ ކަންކަން އިދާރީ އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 

2.    

 ކުރިއަށް ެކުހަރުދަނާކަމާއ ންއުސޫލު ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 ؛ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން

 އެފަދަ ުންމެންބަރ ނުވަތަ މެންބަރު ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު ެގމެންބަރުން އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިނުކުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .ރޭވުން ބައްދަލުވުންތައް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ެއްޙާލަތ ނުވެވޭ ހާޒިރު ޗެއަރޕާސަނަށް ކޮމިޓީގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ

 ވައިސް މިޓީގެކޮ ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ޗެއަރޕާސަނެވެ

 

   )ށ(

 ެއްޓުމަށްބެލެހ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ޓީގެކޮމި

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

.445 )ހ(

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 ެޓީގެކޮމ ބެލެހެއްޓުމަކީ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ

 

   ށ()

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބޭއްވޭނީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 ،ކަނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން .ހާޒިރުވެގެންނެވެ

 ަތުންރިޔާސ ،ތާރީޚެއް އެހެން ބާއްވާނެ އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

.446 )ހ(

  

 ކޯރަމް ބައްދަލުވުމުގެ
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 ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ ،މެނުވީ މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 ބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރަކަށް އަދި .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

 ލަސްވެގެން ގެވަގުތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ކޮމިޓީގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް) 03

 

   )ށ(

 .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓީގެ ޓެރިފް

 

447.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ޓެރިފް

 ގިންތިކުރުމުގެާ މުދ ެވޭކުރ އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ރާއްޖެއަށް

 .ކުރުން އްތައްކަންތަ ކުރަންޖެހޭ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިންގާ ރާވައި މަސައްކަތްތައް

 

   )ހ(

 ެހޭކުރަންޖ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް ގުޅޭ ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 ބަދަލުތައް ެހޭގެންނަންޖ އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން ،ކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް

 ؛ގެނައުން

 

   )ށ(

 ކޮމޯޑިޓީ އިޒްޑްހާމަނަ" މުދާ އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ގިންތިކުރެވިދާނެ ދެގޮތަކަށް މުދާ

 ގިންތި ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އާ "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން

 31/79 ނަންބަރުު ޤާނޫނު ނެގުމުގައި ޑިއުޓީ ތަކެތިން މިފަދަ ކުރުމާއި

 މުދާ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައި (ޤާނޫނު އިމްޕޯޓްގެ އެކްސްޕޯޓް ެހިރާއްޖޭގެދިވ)

 .ގިންތިކުރުން

 

   )ނ(

 ޝަކުވާތައް ކާއިމައްސަލަތަ ހުށަހެޅޭ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ގުޅޭގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 ؛ނިންމުން ގޮތެއް ދިރާސާކޮށް ބަލައި

 

   )ރ(

 ކާއިއޮޕީނިއަންތަ ކްލެސިފިކޭޝަން ނެރޭ ްޖަމްޢިއްޔާއިނ ކަސްޓަމްސް ދުނިޔޭގެ

 ަރޝަންވ ގެ" ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ޑިސްކްރިޕްޝަން ކޮމޯޑިޓީ ހާމަނައިޒްޑް"

 ުރަންޖެހޭކ ގުޅޭގޮތުން ގެނައުމާ ޢަމަލީސިފަ އިޞްލާޙުތަކަށް ނެރެވޭ ބަދަލުވެގެން

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ކަންތައްތަކާމެދު

 

   )ބ(

 ކުރުމަށްޓަކައިހައްލު މައްސަލަތައް ހުރި ނޮމެންކްލޭޗަރގައި ޓެރިފް ޝަނަލްނޭ ރާއްޖޭގެ

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ކަންތައްތަކާމެދު ކުރެވިދާނެ

 

   )ޅ(

 ދަށުން ގެއެގްރީމެންޓެއް ބައިލެޓްރަލް ނުވަތަ ރީޖަނަލް ނުވަތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް

 ިފްޓެރ ދެވޭ ތަކެއްޗަށް ންދާގެ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން އަދި ގެންނަ ރާއްޖެއަށް

 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތުން އާބެހޭ ކޮންސެޝަން

 

   )ކ(

 އިޞްލާޙުތަކުގެ ގެނެވޭ އެލިޔުންތަކަށް މަޢުލޫމާތާއި ލިޔުންތަކުގެ ގިންތިކުރުމާގުޅޭ މުދާ

 އިޞްލާޙުތައް އެލިޔުންތަކާއި އަދި ލުމާއި ވެބްސައިޓަށް ކަސްޓަމްސްގެ މަޢުލޫމާތު

   )އ(
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 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ބެހެއްޓުމުގެ ކަސްޓަމްސްގައި ާލެވޭނެގޮތަށްބަލ

 

 މުދަލަކަށް ގެއެބާވަތު ނުވަތަ މުދަލަކަށް އެ ސަބަބުން ބަދަލުވުމުގެ ގިންތި މުދަލުގެ

 މުދަލުގެ ދައެފަ ހާލަތްތަކުގައި އަންނަ ބަދަލު ރޭޓަށް ޑިއުޓީ ނަގަމުންދިޔަ ކުރިން

 ޮފްއ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ގިންތި ިގޮތުންމ .ކަނޑައެޅުން ގިންތި

 .މަތިންނެވެ ލަފާގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

   )ވ(

 ބަލައި ްމައްސަލަތައ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި ލިބޭ ގުޅޭގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 އްސަލަމަ އެ ،އޮތްނަމަ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ކަސްޓަމްސްގެ ްޓަކައިތަޙުޤީޤުކުރުމަށ

 

   )މ(

 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ އޮންނަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

 .ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން

 

   )ފ(

 ތިންވަނަ ީޝަކުވާއަކ ވަތަނު މައްސަލައަކީ ހުށަހެޅޭ ގުޅޭގޮތުން ގިންތިކުރުމާ މުދާ

 ބާވަތަށް ައިގެމައްސަލ އެ ނުވަތަ ،ނުވާނަމަ ކަމަކަށް އެކުލެވޭ މަޞްލަޙަތު ފަރާތެއްގެ

 ކޮމިޓީގައި ުންގުޅޭގޮތ އެޝަކުވާއަކާ ނުވަތަ ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައަކާ އެ ބެލުމަށްފަހު

 ައިވެރިކުރެވޭނެބ މަޝްވަރާތަކުގައި އެ ފަރާތް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ، މަޝްވަރާކުރާއިރު

 .ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު

 

   )ދ(

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ (ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 .ެންގުންއ ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 

   )ތ(

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ކޮމިޓީ ވެލުއޭޝަން

 

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ޖެއަށްދިވެހިރާއް

 ނަމުގައި ގެ "ކޮމިޓީ ވެލުއޭޝަން" ،ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ކަންތައް ކަނޑައެޅުމުގެ

 ަރުމިނިސްޓ ލަފަޔާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ، ކޮމިޓީއެއް

 .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

  

.448 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 

ންކުރާނެގޮތް ކޮމިޓީއަށް މެންބަރުން އައްޔަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 

   )ށ(
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 ސާރވިސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް. 1 08

 

   

 ޖަމްޢިއްޔާ ޤައުމީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ދިވެހި .2 01

 

   

 (މަޓީ) އިންޑަސްޓްރީ ޓުއަރިޒަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން ވްސްމޯލްޑި .3 01

 

   

 އިންޑަސްޓްރީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް. 4 01

 (މަސީ)

 

   

 ެ.މިނިސްޓަރެވ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ވައިސް ޗެއަރޕާސަންއާއި ކޮމެޓީގެ

 ގޮތެއްގެ ޅާކަނޑައަ އަރޕާސަންޗެ ކޮމިޓީގެ ބާއްވަންވާނީ ބައްދަލުވުންތައް ކޮމެޓީގެ

 .މަތިންނެވެ

 

   )ނ(

 .ންނެވެފަރާތަކު ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ

 

   )ރ(

ގައި ޅުމުކަނޑައެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ބޭރުކުރާ މުދަލުގެ އަގު

ގެ ުދަލުމނުޖެހޭ ހާލަތުގައި ފައިވާ އަގާމެދު ހިތްހަމަ ައިކަސްޓަމްސްއިން ނިންމ

ންކުރާ އި ބަޔާ( ގަލާގައި ފުރަތަމަ ހުށަހަޅާނީ މިމާއްދާގެ )ހޙައަގާމެދު އެޕީލްކުރާ މަރު

 ވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއަށެވެ.

 

   )ބ(

 .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.449 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 

1.    

 ؛ލެހެއްޓުންބެ ކަންކަން އިދާރީ އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 

2.    

 ކުރިއަށް ެކުހަރުދަނާކަމާއ އުސޫލުން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 ؛ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ެނިންމުންތަކުގ ނިންމާ ކޮމިޓީން

 އެފަދަ ުންމެންބަރ ނުވަތަ މެންބަރު ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ ،މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު ގެމެންބަރުން އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިނުކުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .ރޭވުން ބައްދަލުވުންތައް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ތެއްޙާލަ ނުވެވޭ ހާޒިރު ޕާސަނަށް ޗެއަރ ކޮމިޓީގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ޮމިޓީގެކ

 ވައިސް މިޓީގެކޮ ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ޗެއަރޕާސަނެވެ

   )ށ(
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 ެއްޓުމަށްބެލެހ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ރޕާސަންޗެއަ

 

.450 )ހ(

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 ެޓީގެކޮމ ބެލެހެއްޓުމަކީ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ

 

   )ށ(

މެންބަރުން  )ހައެއް( 6 މަދުވެގެން ބޭއްވޭނީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ

 މެންބަރުން ()ހައެއް 6 ،ކަނޑައަޅާ ދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން ުވެގެންނެވެ.ހާޒިރ

 ސަތުންރިޔާ ،ތާރީޚެއް އެހެން ބާއްވާނެ ބައްދަލުވުން އެ ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

.451 )ހ(

  

 ކޯރަމް ބައްދަލުވުމުގެ

 ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ ،ނުވީމެ މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 ބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރަކަށް އަދި. ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

 ލަސްވެގެން ވަގުތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން

  .ންގަންވާނެއެވެއަ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ކޮމިޓީގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް) 03

 

   )ށ(

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވެލުއޭޝަންކޮމިޓީގެ

 

452.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ްކަތްތައްމަސައ ކުރަންޖެހޭ ުމަށްޓަކައިކުރ ހަރުދަނާ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ

 ؛ެނައުންގ ބަދަލުތައް ގެންނަންޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް ގަވާއިދާއި އެގޮތުން ،ކުރުމާއި

 

   )ހ(

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

 އޮން އެގްރީމެންޓް ޖެނެރަލް ދަ އޮފް VII އާޓިކަލް އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން

 ނިންމާ ުންދަށ އެގްރީމެންޓުގެ މި، މަޢުލޫމާތާއި ގެ "1994ޓްރޭޑް  އެންޑް ޓެރިފްސް

ިޢު ާންމުންނަށް ފެންނަން ހުންނާނެހެން ކަސްޓަމްސްއިން ޝާއއނިންމުންތައް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 

   )ށ(

 އަގުެ މުދަލުގ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ބަލައި ލަތައްޝަކުވާތަކުގެ މައްސަ މައްސަލަތަކާއި ހުށަހެޅޭ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ

  ޖަވާބުދާރީވުން. މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

 

   )ނ(

 އްސަލަތައްމަ ހުށަހެޅޭ ،ޝަކުވާތަކާއި ލިބޭ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ އަގު މުދަލުގެ

 މައްސަލަ ެއ ،ވާނަމަ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ ،ުދިރާސާކުރުމަށްފަހ ބަލައި

 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް ކަމާބެހޭ ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި

 

   )ރ(
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 އަގު މުދަލުގެ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ދިވެހިރާއްޖެއިން ،މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް

 ލަފާދިނުން؛ ސަލަތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފަންނީ މައް ދިމާވާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅުމާ

 

   )ބ(

 ެރޭގައިތ ދުވަހުގެ )ފަނަރަ( 15 ގިނަވެގެން ،މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 .ެންގުންއ ނިމުނުގޮތް މައްސަލަ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ،ނިންމުމަށްފަހު

 

 

   )ޅ(

 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 ކޮމިޓީ ސަބް ވެލުއޭޝަން

 

 ިފައިއުނިކުރެވ

  

 453.

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 

 އުނިކުރެވިފައި

 

 454.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

 އުނިކުރެވިފައި

 

 455.

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 އުނިކުރެވިފައި

  

 456.

  

 ކޯރަމް ބައްދަލުވުމުގެ

 އުނިކުރެވިފައި

 

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ .457 

 ބާބު ހަވަނަ

 

 ކޮމިޓީ ިއުޝަންޕްރޮސެކ

 

 ަކައިއެޅުމަށްޓ ފިޔަވަޅު ި، ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްމައްސަލަތަކުގައ

 ޮފްއ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ، ކޮމިޓީއެއް ނަމުގައި ގެ "ކޮމިޓީ ޕްރޮސެކިއުޝަން"

 .ވާނެއެވެއުފައްދަން ކަސްޓަމްސް

 

.458 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ

 

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

  ވެ.މައްޗަށެ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ

 

   )ށ(

 ކޮމިޝަނަރ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ވައިސް އާއި ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓީގެ

 ެ.ކަސްޓަމްސްއެވ އޮފް ޖެނެރަލް

   )ނ(
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  .ތިރީގައިމިވަނީއެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.459 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

 ؛ބެލެހެއްޓުންމަސައްކަތްތައް ހިންގައި  ޓީގެެކޮމ

 

1.    

 ؛ގެންދިއުން ކުރިއަށް ހަރުދަނާކަމާއެކު މަސައްކަތްތައް ޓީގެެކޮމ

 

2.    

 އޮންނަ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން

ގޮތުން ބާއްވާ ކޮމެޓީގެ ގުޅޭ މައްސަލައަކާ ެއ ،މައްސަލަތަކުގައި

 ެފަދައ އަދި ބައިވެރިނުކުރުން އެފަދަ މެމްބަރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ް ް ކަންކަނނުފޯރާނެގޮތަކަށ މައްސަލައަކަށް އެ ނުފޫޒު މެންބަރުންގެ

 ހަމަޖެއްސުން.

 

3.    

ް ހާލަތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޭނާއަށް އަދާނުކުރެވޭ ޗެއަރޕާސަނެ ކޮމިޓީގ

 ވައިސް ިޓީގެކޮމ ނީްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާޗެއަރޕާސަނ، މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ވެްއެޗެއަރޕާސަނ

 

   )ށ(

 ާކަނޑައަޅ ޗެއަރޕާސަންެ ކޮމެޓީގ ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 .ފަރާތަކުންނެވެ

 

 460.

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

، ްވާނީއިން ގޮތެއް ނިންމަނކޮމިޓީކަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން އަންނަނިވި މައްސަލަތަ

)ފަހެއް( މެންބަރުންގެ  5ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 

 ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ. 

 

.461 (ހ)

  

ންތަކާއި ބައްދަލުވުކޮމެޓީގެ 

 ނިންމުންތައް

އި ަލަތަކާ)ތިނެއް( މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާ މައްސ 3ކޮމެޓީގެ 

ހެޅޭ ުށަކަސްޓަމްސްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ ޖޫރިމަނާއާގުޅިގެން ހ

ެ މުގޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ގޮތެއް ކަނޑައެޅު

 މައްސަލަތައް.

 

1.    

ަރާތް ފެހޭ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާގެ އިނާމު ލިބެންޖ

ާތް ފަރ ތިވާ މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާގެ އިނާމު ލިބެންޖެހޭކަނޑައަޅަން ދަ

 ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަތައް.

 

2.    

 ިޔަވަޅުެދު ފއެއްވެސް ފަރާތަކާމއެޕީލް ކޮމިޓީ އިން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

ތެއް ނެގޮއަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި، ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމިޓީއިން މަޝްވަރާ ދޭ

ެންބަރުންގެ މ)ފަހެއް(  5ނީ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ނިންމަންވާ

 ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.  

 

   (ށ)
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ާނެ ަށް އަޅްގޮތކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއ

ިން ރެއެ ތެުންގފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ، ކޮމެޓީގެ މެންބަރ

 )ތިނެއް( މެންބަރުންގެ ހިމެނޭ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.   3މަދުވެގެން 

 

   )ނ(

 ަކުގައިުންތމި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އަދި )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވ

 ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމަންވާނީ، ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވާ މެންބަރުންގެ

ޓޭނެ ެލެހެއްޑް ބނިންމާ މައްސަލަތައް ފައިލުކޮށް ރިކޯ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. މިގޮތުން

 ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

 

   )ރ(

 .ީއެވެމިވަނ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓީގެ ޕްރޮސެކިއުޝަން

 

462.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 އަޅާނެ އްގޮތަށްއެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ައިމައްސަލަތަކުގ ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 ؛ކަނޑައެޅުން ފިޔަވަޅު

   )ހ(

 ފިޔަވަޅު ދުމެ ފަރާތަކާ އެއްވެސް ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ބަލާ ކޮމިޓީއިން އެޕީލް

  ؛ދިނުން މަޝްވަރާ ކޮމިޓީއަށް އެ ،މައްސަލަތަކުގައި ޖެހޭ އަޅަން

 

   )ށ(

 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން ާމައްސަލަތަކ އޮންނަ މަޞްލަޙަތު އަމިއްލަ

  ް.ނުފޯރުވުނ ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން

 

   )ނ(

ކާއި ުވާތަޝަކ ް ނިންމާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭކޮމިޓީއިނޕްރޮސެކިއުޝަން 

 ހެޅޭކަސްޓަމްސްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ ޖޫރިމަނާއާ ގުޅިގެން ހުށަ

 ުން.ކަނޑައެޅ ގޮތެއް ުރުމަށްފަހުދިރާސާކ ބަލައި ަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައްޝ

 

   )ރ(

ް ަރާތފމިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާގެ އިނާމު ލިބެންޖެހޭ 

ާތް ކަނޑައަޅަން ދަތިވާ މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާގެ އިނާމު ލިބެންޖެހޭ ފަރ

 ކަނޑައެޅުން.

   )ބ(

 

 

 ުބާބ ހަތްވަނަ

 

 ކޮމިޓީ އެޕީލް

 

 ނުވަތަ ކުރި ކަސްޓަމްސްއިން ،މުޢާމަލާތެއްގައި ކުރި މީހަކާމެދު ކަސްޓަމްސްއިން

 ހުށަހަޅާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ފަރާތް މުޢާމަލާތްކުރެވުނު އެ ކަމަކާމެދު ދޫކޮށްލި ނުކޮށް

 ރކޮމިޝަނަ، ކޮމިޓީއެއް ނަމުގައި ގެ "ކޮމިޓީ އެޕީލް" ބެލުމަށްޓަކައި މައްސަލަތައް

.463 )ހ(

  

 އެކުލަވާލުން ކޮމިޓީ
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 .ވާނެއެވެ އެކުލަވާލަން މިނިސްޓަރު ލަފަޔާއެކު ކަސްޓަމްސްގެ އޮފް ޖެނެރަލް

 

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

   މައްޗަށެވެ. ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ

 

   )ށ(

 .ވެމިނިސްޓަރެ ކަނޑައަޅާނީ ޗެއަރޕާސަން ސްވައި އާއި ޗެއަރޕާސަން ކޮމެޓީގެ

 ގޮތެއްގެ ޅާކަނޑައަ ޗެއަރޕާސަން ކޮމިޓީގެ ބާއްވަންވާނީ ބައްދަލުވުންތައް ކޮމެޓީގެ

  .މަތިންނެވެ

 

   )ނ(

 .ންނެވެފަރާތަކު ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން ބަލަހައްޓާނީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ކޮމެޓީގެ

 

   )ރ(

 .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި ްޔަތުތައްމަސްއޫލިއ ޗެއަރޕާސަންގެ ކޮމެޓީގެ

 

.464 )ހ(

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ޗެއަރޕާސަންގެ

    .1 ؛ބެލެހެއްޓުން ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ

 .ލެހެއްޓުންބެ ކަންކަން އިދާރީ އެންމެހާ ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 

2.    

 ކުރިއަށް ެކުހަރުދަނާކަމާއ ުންއުސޫލ ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކޮމިޓީގެ

 ގެންދިއުން

 

3.    

 އޮންނަ ުމަޞްލަޙަތ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ނިންމުންތަކުގެ ނިންމާ ކޮމިޓީން

 އެފަދަ ުންމެންބަރ ނުވަތަ މެންބަރު ގުޅޭ މައްސަލައަކާ އެ، މައްސަލަތަކުގައި

 އެ ނުފޫޒު ެގމެންބަރުން އެފަދަ ނުވަތަ ބައިވެރިނުކުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގައި

 .ރޭވުން ބައްދަލުވުންތައް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް މައްސަލައަކަށް

 

4.    

 ތެއްޙާލަ ނުވެވޭ ހާޒިރު ޕާސަނަށް ޗެއަރ ކޮމިޓީގެ ،ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީގެ

 ވައިސް މިޓީގެކޮ ބަލަހައްޓާނީ ރިޔާސަތު ބައްދަލުވުމެއްގެ އެފަދަ މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ

 .ޗެއަރޕާސަނެވެ

 

   )ށ(

 ްޓުމަށްބެލެހެއ ސެކްރެޓޭއެޓް ކޮމެޓީގެ ކުރާނީ މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ިޓީގެކޮމ

 .ފަރާތަކުންނެވެ ކަނޑައަޅާ ޗެއަރޕާސަން

 

.465 )ހ(

  

 މަސައްކަތް އިދާރީ ކޮމިޓީގެ

 ެޓީގެކޮމ ބެލެހެއްޓުމަކީ ލިޔެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީގެ

 .ޒިންމާއެކެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ

 

   ()ށ

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 މަދުވެގެން ބޭއްވޭނީ ބައްދަލުވުމެއް ކޮމިޓީގެ

 މެންބަރުން (ފަހެއް) 05 ،ކަނޑައަޅާދުވަހު ބާއްވަން ބައްދަލުވުން .ހާޒިރުވެގެންނެވެ

 ރިޔާސަތުން ،ތާރީޚެއް އެހެން ބާއްވާނެ އެބައްދަލުވުން ،ނުވެއްޖެނަމަ ހާޒިރު

.466 )ހ(

  

 ކޯރަމް ބައްދަލުވުމުގެ



255 

 

 .ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ

 

 ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ ،މެނުވީ މެދުވެރިވެގެން އުޒުރެއް އެކަށީގެންވާ ގަބޫލުކުރެވޭ

 ބައްދަލުވުމަކަށް މެންބަރަކަށް އަދި .ވާނެއެވެ ހާޒިރުވާން މެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

 ލަސްވެގެންެ ވަގުތުގ ކަނޑައެޅިފައިވާ ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުން ،ނެތްނަމަ ހާޒިރުވެވެން

 .އަންގަންވާނެއެވެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ކޮމިޓީގެ އެކަން ކުރިން ގަޑިއިރު (ތިނެއް) 03

 

   )ށ(

 .މިވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކޮމިޓީގެ އެޕީލް

 

467.

  

 މަސްއޫލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ

 ނުވަތަ ިކުރ ޓަމްސްއިންކަސް ،މުޢާމަލާތެއްގައި ކުރި މީހަކާމެދު ކަސްޓަމްސްއިން

 ހުށަހަޅާ ެހިގެންހިތްހަމަނުޖ ފަރާތް މުޢާމަލާތްކުރެވުނު އެ ކަމަކާމެދު ދޫކޮށްލި ނުކޮށް

 30 ެންފެށިގ ދުވަހުން ހިނގި އެކަމެއް ،ބެލޭނީ މިގޮތުން ؛ބެލުން މައްސަލަތައް

 .މައްސަލަތަކެވެ ހުށަހަޅާ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ތިރީސް)

 

   )ހ(

 ަކުގައިމަޝްވަރާތ ކުރެވޭ ބެހޭގޮތުން މައްސަލަތަކާ އޮންނަ ޙަތުމަޞްލަ އަމިއްލަ

 .ނުފޯރުވުން ނުފޫޒު މައްސަލަތަކަށް އެފަދަ އަދި ބައިވެރިނުވުން

 

   )ށ(

 ުކުރަންޖެހޭތަޙުޤީޤ ،ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ބަލައި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 ކަމާބެހޭ ެކަސްޓަމްސްގ ްޓަކައިތަޙުޤީޤުކުރުމަށ މައްސަލަ އެ ،ވާނަމަ މައްސަލައެއް

 ؛ފޮނުވުން ސެކްޝަނަށް

 

   )ނ(

 އަޅަން ިޔަވަޅެއްފ ފަރާތަކާމެދު އެއްވެސް ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 ކޮމިޓީގެ ޕްރޮސެކިއުޝަން ކުރިން އެޅުމުގެ އެފިޔަވަޅެއް ،ޙާލަތެއްގައި ފެނިއްޖެ

 ؛ހޯދުން މަޝްވަރާ

 

   )ރ(

 ެއްޗަކަށްއ އެ ސަބަބުން ހަލާކުކޮށްލުމުގެ އެއްޗެއް ތެރޭގައި ުރުމުގެފާސްކ ބަލައި

 ؛ނޑައެޅުންކަ މިންވަރު ދޭނެ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގައި ބަދަލުގެ ގެއްލުމުގެ ލިބުނު

 

   )ބ(

 އެ ނުވަތަ ްފަރާތ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލުމުގައި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

 ވާހަކަ ޢުގައިދިފާ އެފަރާތުގެ ،ހާޒިރުވެ އެތަނަށް ާތަކުންފަރ ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތުން

 ؛ހަމަޖެއްސުން އިންތިޒާމު ދެއްކޭނެ

 

   )ޅ(

 ެތެރޭގައިދުވަހުގ (ފަސްދޮޅަސް) 60 ގިނަވެގެން މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް

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

 .ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަށް  ހުށަހެޅި މައްސަލަ

 

.468 )ހ(

  

 ނިންމުން މައްސަލަ

   )ށ( ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ ގޮތާމެދު ނިންމާ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ކޮމިޓީއަށް
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 މަސްދުވަހުގެ (ހައެއް) 6 ފެށިގެން ދުވަހުން ނިންމާ މައްސަލަ އެ ،ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ފަރާތަށް އެ ޙައްޤު ުށަހެޅުމުގެހ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ އެ ތެރޭގައި

  

 

 ބައި ސޯޅަވަނަ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން ކަސްޓަމްސްގައި

 

 ްޓަރީރަޖިސ ކަސްޓަމްސްގައި ކުރުމަށް ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ަޚާއްޞ ށްފަރާތްތަކަ ކުރެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި މިގޮތުން .ކުރަންވާނެއެވެ

 .ދެންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ނަންބަރެއް

 

.469 )ހ(

  

 ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ

 ކަންތައްތައް

 ؛ހިންގުމަށް ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 

1.    

 ؛ދިނުމަށް ޚިދުމަތް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 

2.    

 ؛ކުރުމަށް އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ

 

3.    

 ؛ދިނުމަށް ޚިދުމަތް އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

4.    

 ؛އިމްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއަށް

 

5.    

 ؛އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މުދާ ރާއްޖެއިން

 

6.    

 .ހިންގުމަށް ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 

7.    

 ކުރުމަށް ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ުށަހަޅަންޖެހޭހ ގުޅޭގޮތުން އެކަމަކާ ރަޖިސްޓަރީވާއިރު ަހަރުފ ފުރަތަމަ ކަސްޓަމްސްގައި

 .ނެއެވެހުށަހަޅަންވާ ލިޔުމެއް ހުރިހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ކަމަށް

 

   )ށ(

 ކުރުމަށް ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ކޮށްފައިވާބަޔާން އެމާއްދާގައި ،ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި

 އެކަމަކަށް ،ރަޖިސްޓަރީވާއިރު ކަސްޓަމްސްގައި ކުރުމަށްޓަކައި ކަމެއް އެހެން އިތުރު

 ބޭނުންވާ ްއިތުރަށ އެކަމަކަށް ،ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އިތުރުން ފޯމުގެ އެދޭ

 .ލިޔުންތަކެވެ

   )ނ(
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 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން ސްވެއަރހައު ބޮންޑެޑް

 

 ންފުންޏަކީކު އެ، ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 . ކަމުގައިވާނަމައެވެ ކުންފުންޏެއް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ރާއްޖޭގައި

 

 ހިންގާ ބޮންޑްޑްވެއަރހައުސް .470

 ޝަރުޠުތައް ފަރާތްތަކުގެ

  

 ހިންގާ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 .ަންވާނެއެވެހުށަހަޅ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ފަރާތުން

 

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް .471 )ހ(

 އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

   ހުށަހެޅުން

 އުސްވެއަރހަ ްޑެޑްބޮނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 26 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛ފޯމު އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 

1.    

 ހުރި ަންއެތ ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ހަދާފައިވާ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ؛ކުރެހުން އެނގޭނެ ބޮޑުމިން ބިމުގެ

 

2.    

 ީގެރަޖިސްޓަރ ކުންފުނީގެ ،ރަޖިސްޓަރީކުރާނަމަ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ

 ބުރާއަނ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން އަސްލު ަރީގެރަޖިސްޓ)؛ އަސްލު

 (.ދޭންވާނެއެވެ

 

3.    

 ވަނަ 250 ގަވާއިދުގެ މި ،ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 .ތަންތަނެވެ ފެތޭ މިންގަނޑަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 

   )ށ(

 މި ނުގައިތަ ހުށަހަޅާ އެދި ކުރުމަށް ްޓަރީރަޖިސ ގޮތުގައި ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ،ާނަމަފުރިހަމަވ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 250 ގަވާއިދުގެ

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

 ީގެމ .ްވާނެއެވެދޫކުރަނ ލައިސަންސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތެއް

 އެ ދިއަ .ނުހިމެނޭނެއެވެ ލަސްވުން ލަސްވާ ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ފީ ތެރޭގައި

 ާތެއްފަރ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ފަރާތަކީ

 (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ،ކަމުގައިވަނީނަމަ

 .ންވާނެއެވެއަންގަ އެކަން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ގައިދުވަހުގެތެރޭ

 

  ރަޖިސްޓަރީދޫކުރުން .472 )ހ(

  ޝަރުޠު ތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަވާ

   )ށ(
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 ދައްކަންޖެހޭ ނިޔަލަށް މަހުގެ ހިނގާ ފެށިގެން ދުވަހުން ރަޖިސްޓަރީކުރި ގޮތުގެމަތިން

 .ދެއްކުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފީ

 

 ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ،ދޫކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 އެކުންފުނީގެ ،މަކޮށްދެވޭނަ ްޓަރީރަޖިސ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ މީހާގެ ކޮށްދެވޭ

 ާޑުކ އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ

 އެ ިމެނޭނަމަހ ބިދޭސީއަކު ޑައިރެކްޓަރުންގެތެރޭގައި ކުންފުނީގެ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ

 ކާޑު ްޕާމިޓ ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު ޕާމިޓުގެ ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ

 .ގެނައުމުންނެވެ

 

   )ނ(

 ހެއްޓޭނެބެ ވެއަރހައުސްގައި ބޮންޑެޑް އާއެކު ރަޖިސްޓަރީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް

 ށްއެޓޭޗްކޮ ރަޖިސްޓަރީގައި ލިޔުމެއް ކޮށްފައިވާ ބަޔާން ތަފުސީލު މުދަލުގެ

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

   )ރ(

 

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުންް މެދުވެރިނ ކަސްޓަމްސްގެ

 

 ރީގައިތި، ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކެވެ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ .473

  ޝަރުޠުތައް

 ؛ުންކަމުގައިވ ވިޔަފާރިއެއް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ރާއްޖޭގައި

 

   )ހ(

 ލިބިފައިވާ ސެޓްފިކެޓް ފާސްވެ ކޯހުން ތަމްރީނު ހިންގާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ހުރުން މުވައްޒަފަކު

 

   )ށ(

 ކުންފުނީގެ ަނުވަތ ޑައިރެކްޓަރުންގެތެރޭގައި ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ނަމުގައި ކުންފުނީގެ

  ؛ެތުންނ މީހަކު ކުރާ ިވިޔަފާރ އެކްސްޕޯޓުގެ އިމްޕޯޓް ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ

 

   )ނ(

 ތެރޭގައި ގެމުވައްޒަފުން ކުންފުނީގެ ނުވަތަ ތެރޭގައި ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ

 އްޒަފެއްމުވަ ފަރާތުގެ ހިންގާ ބަނދަރުތައް އޮންނަ ސަރަޙައްދުތައް  ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ނެތުން މުވައްޒަފަކު ކަސްޓަމްސްގެ ނުވަތަ

  

   )ރ(
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 ،ހުރުމާއި ފައިޤާއިމުކުރެވި ވަސީލަތްތައް ދެވޭނެ ޚިދުމަތް ރިންގެމެދުވެ ކަސްޓަމްސްގެ

 .ބެހެއްޓިފައިހުރުން ނަންބޯޑް ތަނުގެ ފެންނާނެހެން ޢާންމުކޮށް

 

   )ބ(

 ަޔާންކޮށްފައިވާބ ތިރީގައި ފަރާތްތަކުން އެދޭ ހޯދުމަށް ލައިސަންސް މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

  .ްވާނެއެވެހުށަހަޅަނ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

 މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ .474

 ހުށަހެޅުން ލައިސަންސްއަށްއެދި

 

 ރިންގެމެދުވެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 27 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛އެދޭފޯމު ލައިސަންސަށް

 

   )ހ(

 ކަސްޓަމްސްއިން އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ)؛ އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ ކުންފުނީގެ

 (.ދޭންވާނެއެވެ އަނބުރާ ރުމަށްފަހުޗެކްކު

 

   )ށ(

 ގަވާއިދުގެ މި ފަރާތަކީ އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

، ަމަފަރާތެއްނ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 473

 ތެރޭގައި ގެދުވަހު( އްހަތެ) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 މީގެ ެ.ދޫކުރަންވާނެއެވ ލައިސަންސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި އެފަރާތެއް

 ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފީ އަހަރީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތެރޭގައި

 ްކޮށްފައިވާބަޔާނ މިގަވާއިދުގައި އެފަރާތަކީ އަދި .ނުހިމެނޭނެއެވެ ލަސްވުން ލަސްވާ

 ހުށަހަޅާ އެދި ށްރަޖިސްޓަރީކުރުމަ ،ވަނީނަމަ ފަރާތެއްކަމުގައި ފުރިހަމަނުވާ ަރުޠުތައްޝ

 ފަރާތަށް ށަހެޅިހު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ދުވަހުގެތެރޭގައި (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން

 

   ދޫކުރުން ލައިސަންސް .475 )ހ(

 ތެރެއިން ކުގެފަރާތްތަ ހުށަހަޅާ އެދި ހޯދުމަށް ަންސްލައިސ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 36 ަދުވަލުޖ ގަވާއިދުގެ މި ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު

 ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރީފީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި

 .ދެއްކުމުންނެވެ

 

   )ށ(

 ެރިންގެމެދުވ ކަސްޓަމްސްގެ،ދޫކުރަންވާނީ ސްލައިސަން މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ަމަނުވާހ މުއްދަތު ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ ކޮށްދެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި

 ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 ާމިޓުގެޕ ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ހިމެނޭނަމަ ބިދޭސީއަކު ތެރޭގައި

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު

 

 

 

   )ނ(
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 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން އޭޖެންޓުން އުޅަނދުފަހަރުގެ

 

 ިރީގައިތ ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .ކުންފުނިތަކެވެ ުރިހަމަވާފ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ .476

ޝަރުޠުތައް ފަރާތްތަކުގެ ކުރާ

  

ިއެއް ވިޔަފާރ ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް

 .ކަމުގައިވުން

 

   )ހ(

 ؛ހުރުން ވިފައިޤާއިމުކުރެ ވަސީލަތްތައް ދެވޭނެ ޚިދުމަތް އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 

   )ށ(

 އެ ވޭނީދެ ހުއްދަ ކުރުމުގެ އޭޖެންޓްކަން އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ މަގުން ވައިގެ

 އޮޕަރޭޝަންސްގެ ގްރައުންޑް ބަދަނރެއްގެ ބަނދަރުކުރާ އުޅަނދެއް

 ިވާދީފައ ހުއްދަ ފަރާތަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި

 .ފަރާތްތަކަށެވެ

 

   )ނ(

ް ޖެންޓުނޭާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އުޅަނދުފަހަރުގެ އޤެހެން އ

އި ެއްގައެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދ ،ކޮށްފައިވާނަމަުރީކުރުމަށް ލާޒިމަރަޖިސްޓ

 ުން.ކަމުގައިވ ރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްަބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓ

 

   )ރ(

 އިތިރީގަ ފަރާތްތަކުން އެދޭ ހޯދުމަށް އިސަންސްލަ އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

 އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ .477

 ހުށަހެޅުން އެދި ލައިސަންސްއަށް

 

 ެންޓްކަންއޭޖ އުޅަނދުފަހަރުގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 28 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

  ؛އެދޭފޯމު ލައިސަންސަށް ރުމުގެކު

 

  )ހ(

 ކަސްޓަމްސްއިން އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ) ؛އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ ކުންފުނީގެ

 (.ދޭންވާނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 

   )ށ(

ް ޖެންޓުނޭއެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އުޅަނދުފަހަރުގެ އ

އި ެއްގައެ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދ ،އިވާނަމަކޮށްފަުރީކުރުމަށް ލާޒިމަރަޖިސްޓ

މުގެ ޭ ލިޔުގައިދރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަން އަންަބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރަޖިސްޓ

 އެޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކޮޕީ.

   )ނ(
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 މިގަވާއިދުގެ ަކީފަރާތ އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

، ަމަފަރާތެއްނ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އްދާގައިމާ ވަނަ 476

 ތެރޭގައި ގެދުވަހު (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 މީގެ ެ.ދޫކުރަންވާނެއެވ ލައިސަންސް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި އެފަރާތެއް

 ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ ކަސްޓަމްސްއަށް އަހަރީފީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ތެރޭގައި

 ްކޮށްފައިވާބަޔާނ މިގަވާއިދުގައި އެފަރާތަކީ އަދި .ނުހިމެނޭނެއެވެ ލަސްވުން ލަސްވާ

 ހުށަހަޅާ އެދި ްރަޖިސްޓަރީކުރުމަށ ،ފަރާތެއްކަމުގައިވަނީނަމަ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް

 ފަރާތަށް ށަހެޅިހު ކުރުމަށްީ ރަޖިސްޓަރ ދުވަހުގެތެރޭގައި (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން

 

  ދޫކުރުން ލައިސަންސް .478 )ހ(

 ްތަކުގެފަރާތ ހުށަހަޅާ އެދި ހޯދުމަށް ލައިސަންސް އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ާއިދުގެގަވ މި ދޫކުރެވޭނީ ލައިސަންސް ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠު ތެރެއިން

 ްޓަމްސްއަށްކަސ އަހަރީފީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ަޔާންކޮށްފައިވާބ ގައި 36 ޖަދުވަލު

 .ދެއްކުމުންނެވެ

 

   )ށ(

 ެދުވެރިންގެމ ކަސްޓަމްސްގެ، ދޫކުރަންވާނީ ލައިސަންސް އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 ަމަނުވާހ މުއްދަތު ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ ކޮށްދެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި

 ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު އަންގައިދޭ އްކަންދިވެހިރައްޔިތެ

 ާމިޓުގެޕ ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ހިމެނޭނަމަ ބިދޭސީއަކު ތެރޭގައި

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު

 

   )ނ(

 

 ބާބު ހަތަރުވަނަ

 

 ޓަރީކުރުންރަޖިސް އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 

 ެފަރާތަކީއ، ކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ގޮތުގައި އޭޖެންޓެއްގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 . ވާނަމައެވެ ކުންފުންޏަކަށް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ރާއްޖޭގައި

 

 އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް .479

  ޝަރުޠުތައް

 ފަރާތްތަކުން ދޭއެ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އިކަސްޓަމްސްގަ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

 އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް .480

 އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

  ހުށަހެޅުން

   )ހ( އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 29 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި



262 

 

 ؛އެދޭފޯމު ަޖިސްޓަރީކުރުމަށްރ

 

 ކަސްޓަމްސްއިން އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ) ؛އަސްލު ރަޖިސްޓަރީގެ ކުންފުނީގެ

 (.ދޭންވާނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 

   )ށ(

 479 ާއިދުގެގަވ މި ފަރާތަކީ އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ،ފަރާތެއްނަމަ ފުރިހަމަވާ ޝަރުޠުތައް ށްފައިވާބަޔާންކޮ މާއްދާގައި ވަނަ

 ތެރޭގައި ގެދުވަހު (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 ނުދެއްކުމުގެ ފީ ތެރޭގައި މީގެ .ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްގައި އެފަރާތެއް

 ައިމިގަވާއިދުގ ަރާތަކީއެފ އަދި .ނުހިމެނޭނެއެވެ ލަސްވުން ލަސްވާ ސަބަބުން

 ަޖިސްޓަރީކުރުމަށްރ ،ފަރާތެއްކަމުގައިވަނީނަމަ ފުރިހަމަނުވާ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ކުރުމަށް ރީރަޖިސްޓަ ދުވަހުގެތެރޭގައި (ހަތެއް) 7 ފެށިގެން ދުވަހުން ހުށަހަޅާ އެދި

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ފަރާތަށް ހުށަހެޅި

 

 ރުންރަޖިސްޓަރީދޫކު .481 )ހ(

 ރާތްތަކުގެފަ ހުށަހަޅާ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ވާއިދުގެގަ މި ދޫކުރެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު ތެރެއިން

 ްޓަމްސްއަށްކަސ އަހަރީފީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 36 ޖަދުވަލު

 .ދެއްކުމުންނެވެ

 

   )ށ(

 ޭޖެންޓުންގެއ ކޫރިއަރ ލޯކަލް، ދޫކުރަންވާނީ ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް

 ަމަނުވާހ މުއްދަތު ،ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ ކޮށްދެވޭ ރަޖިސްޓަރީ ގޮތުގައި

 ޑައިރެކްޓަރުންގެ ކުންފުނީގެ އަދި .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 ާމިޓުގެޕ ވާރކް ހަމަނުވާ މުއްދަތު ،މީހެއްގެ އެ ހިމެނޭނަމަ ބިދޭސީއަކު ޭގައިތެރ

 .ގެނައުމުންނެވެ ކާޑު ޕާމިޓް ވާރކް ނުވަތަ އަސްލު

 

   )ނ(

 

 ބާބު ފަސްވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން ފަރާތްތައް އިމްޕޯޓްކުރާ

 

 

 މްޕޯޓްކުރާއި މުދާ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންތަކުގައި އެނޫން، ފިޔަވައި ބޭނުމަކު އަމިއްލަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް

 

 ފަރާތްތައް އިމްޕޯޓްކުރާ .482 )ހ(

  ކުރުން ރަޖިސްޓަރީ



263 

 

 ިމްޕޯޓްކުރާއ މުދާ ރާއްޖެއަށް، ގޮތުގެމަތިން ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ( ހ) މާއްދާގެ މި

 ލިޔުންތައް ައިވާިބަޔާންކޮށްފތިރީގައ ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް

 

   )ށ(

 ޕޯޓަރއެކްސް/އިމްޕޯޓަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 30 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛އެދޭފޯމު ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

 

1.    

 ؛އަސްލު ހުއްދައިގެ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ މުދާ

 

2.    

 ؛ަޖިސްޓަރީގެއަސްލުރ ކުންފުނީގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ

 

3.    

 ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅަނީ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

 .ލުއަސް ރަޖިސްޓަރީގެ އުޅަނދުގެ އެ ،ކަމަށްވާނަމަ އުޅަނދެއްގެނަމުގައި

 

4.    

 ފަރާތްތައް ޑިޕްލޮމެޓިކް އުޅަނދުފަހަރާއި ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން

 ތެރެއިން ުގެލިޔުންތަކ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ށ) ާއްދާގެމ މި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި

 .ނުޖެހޭނެއެވެ ހުށަހަޅާކަށް ،ހުއްދަ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ މުދާ

 

   )ނ(

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

 .ދޭންވާނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން

 

ަށް ުރުމކފަހު، އެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީ ށްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީވުމައިމް

)ތިނެއް(  3ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ދީފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 )ރ(

 

 

 )ބ(

  

    

 

 ބާބު ހަވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން ފަރާތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރާ

 

 ޯޓްކުރާއެކްސްޕ ރާއްޖެއިން ބޭނުންތަކުގައި އެނޫން، ފިޔަވައި ބޭނުމަކު އަމިއްލަ

 .ކުރަންވާނެއެވެ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް

 

 ފަރާތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރާ .483 )ހ(

 ކުރުން ރަޖިސްޓަރީ
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 ެކްސްޕޯރޓްކުރާއ މުދާ ރާއްޖެއިން، ގެމަތީންގޮތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މި

 ައިވާބަޔާންކޮށްފ ތިރީގައި ކޮށްދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި ފަރާތްތައް

 .ހުށަހެޅުމުންނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް

 

   )ށ(

 ޕޯޓަރއެކްސް/އިމްޕޯޓަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި 30 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

 ؛އެދޭފޯމު ްކުރުމަށ ރަޖިސްޓަރީ

 

1.    

 ؛ހުއްދައިގެއަސްލު ކުރުމުގެ އެކްސްޕޯޓް

 

2.    

 ؛ރަޖިސްޓަރީގެއަސްލު ކުންފުނީގެ ކުންފުންޏެއްނަމަ

 

3.    

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

 .ދޭންވާނެއެވެ އަނބުރާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން

 

 ރުމަށްރީ ކުޓްކުރާާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު، އެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓައެކްސްޕޯ

)ތިނެއް(  3ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ދީފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ، 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

 

 )ނ(

 

 

 )ބ(

  

    

 ބާބު ހަތްވަނަ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން ހާރަފި ހިލޭ ޑިއުޓީ

 

 ގައި 31 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ،ކުރުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ

 ަސްޓަމްސްއަށްކ ފޯމު އެދޭ ކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ފިހާރަ ހިލޭ ޑިއުޓީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްހުށަހެޅުން .484 )ހ(

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

 . ެވެރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭންވާނެއ ކަސްޓަމްސްގައި އެފަރާތެއް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ

 

   )ށ(
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 ސަތާރަވަނަބައި

 

 މަޢުލޫމާތު އެފަދަ ،މުވައްޒަފުންނަށާއި ކަސްޓަމްސްގެ ހޯދާ މައްސަލަތައް ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި

 ދިނުން އިނާމު ފައިސާގެ ފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއަށްދޭ

 

.485 ެ.ތަކަށެވަރާތްމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފ

  

ެވޭނެ ދ އިނާމު ފައިސާގެ

 ްފަރާތްތައް

 ް؛ްނަށޒަފުނޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު މައްސަލަތައް ހޯދާ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައް

 

   )ހ(

ި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއ

އި ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކުރީބައިގަ

 ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ ފަރާތްތަކަށް؛ 
 

   )ށ(

ެ ަކުގަލަތެވޭ މައްސމަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާކުރ

، ެވޭނީާންމު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދމަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ އ

ގެ ރެވުމުަގަކުއެފަރާތުން ދިން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މައްސަލައެއް ފާހ

ުމުގެ ު ލިބމަޢުލޫމާތ އިތުރަށް އެ މަޢުލޫމާތަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް އެހެންގޮތަކަށް އެ

 ސްއަށްްޓަމްނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއިން އެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރުމުގެ ކުރިން ކަސ ކުރިން

 ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާނަމައެވެ.

 

.486 )ހ(

  

ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭ 

ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު 

 ދިނުން

 ަށްމްސްއއެއް މައްސަލައެއްގައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް ކަސްޓަ

ާމު ދެވޭނީ އެ މައްސަލައިގައި ފައިސާގެ އިނ، ވީނަމަވެސް ދިންކަމުގައި މަޢުލޫމާތު

  ދިން ފަރާތަކަށެވެ.އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ފުރަތަމަ 

 

   )ށ(

 ާއިދާކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނީ، ޤާނޫނާއި ގަވ

 . ކުރާ މައްސަލަތަކުގައެވެރިމަނާޖޫ ންލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސުޚި

 

.487 )ހ(

  

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

 ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުން

ި މާއަކީ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ފައިސ ގެކަސްޓަމްސްމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 

ޭ މާކުރެވް ޖަފަންޑަށމުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން 

ާ ވެ. އަދި އެފައިސާ ޚަރަދުކުރަންވާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅފައިސާއެ

 ަށެވެ.މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތަކކަސްޓަމްސްގެ ގޮތެއްގެމަތީން 

 

   )ށ(

ފައިސާގެ  ޖޫރިމަނާކަސްޓަމްސްއިންކުރާ  މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު

އޮފް ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ  އަށްވާ)ސާޅީސްފަހެއް އިންސައްތަ(  45%

ން ކަނޑައަޅާ އެކައުންޓަކަށެވެ. ބާކީ ފައިސާ ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

.488 )ހ(

  

ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ 

މައްސަލަތަކުގައި ލިބޭ ފައިސާ 

 ފައިސާގެ އިނާމުބަހާލެވޭގޮތާއި 

 ދިނުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް
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  .ފަންޑަށެވެމުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ  ކަސްޓަމްސްޖަމާކުރަންވާނީ 

 

ކަށް ރާތްތަު ފަޢާންމ ،މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ

 ެއުލަތުގދަ ،ހޯދަންވާނީ ފައިސާއެ ކަސްޓަމްސްއިންފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށްޓަކާ 

 ފައިވާށްބަޔާންކޮ ގަވާއިދުގައި މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނާއި މާލިއްޔަތުގެ

ުރާ ކކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާ ވެ. ހިމަނައިގެންނެ ބަޖެޓުގައި ގޮތުގެމަތީން

ު އިނާމ ިސާގެފައމައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް 

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްދޭނީ 

 ށް ޖަމާކުރާ ފައިސާއިންނެވެ.ވެލްފެއަރ ފަންޑަމުވައްޒަފުންގެ 

 

   )ށ(

ކުގެ ަމައްސަލަތ ޚިލާފު ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ،ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ

އި ެ ގޮތުގަފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމުގޢާންމު  ،ދޭ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު

ޮތުން ގމި. އަށްވާ ފައިސާއެވެ %45ދެވޭނީ އެ މައްސަލައިގައި ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާގެ 

 (ތިރީސްހާސް) 30,000.00 ެ ގިނައިން ދެވޭނީއެންމ މައްސަލައެއްގައި އެއް

 .ރުފިޔާއެވެ

 

.489 )ހ(

  

ޖޫރިމަނާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި 

ފައިސާ އާންމު ފަރާތްތަކަށް 

 ދެވޭނެ މިންވަރު

 

 

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

 ްޓަމްސްކަސ ޖަމާކުރާނީ ފައިސާބާކީވާ ންޖެހޭ ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށްފަހު، ދޭ

 .ފަންޑަށެވެމުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ 

 

   )ށ(

ދިން  ތަކުންއަކީ ޢާންމު ފަރާމައްސަލަކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގަނެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ 

ތަކަށް ން ފަރާތު ދިަމަ، އެ މަޢުލޫމާމަޢުލޫމާތެއްގެ އަލީގައި ހޯދުނު މައްސަލައެއްކަމުގައި ވާނ

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނެއެވެ.

 

490.

  

ތަކެތީގެ މަސްތުވާ

މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާ 

 ދެވޭނެ މިންވަރު

  5,000މަދުނަމަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ގްރާމް 199 އަދަދު އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ

 ާ.ރުފިޔ( ފަސްހާސް)

 

   )ހ(

 ދެމެދުގެ ގްރާމާ 499 އިގްރާމާ 200 އަދަދަކީ އެއްޗެއްގެ ކުރާ އެތެރެ

 .ރުފިޔާ( ދިހަހާސް)  10,000އަދަދެއްނަމަ

 

   )ށ(

 ދެމެދުގެ ގްރާމާ 999 އިގްރާމާ 500 އަދަދަކީ އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ

 .ރުފިޔާ( ވިހިހާސް)  20,000އަދަދެއްނަމަ

 

   )ނ(

 އަދަދެއްނަމަ ދެމެދުގެ ގްރާމާ 1999 އިގްރާމާ 1000 އަދަދަކީ އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ

 .ރުފިޔާ( ތިރީސްހާސް)  30,000

 

   )ރ(

   )ބ( އަދަދެއްނަމަ ދެމެދުގެ ގްރާމާ 2999 އިގްރާމާ 2000 އަދަދަކީ އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ
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 .ރުފިޔާ( ސާޅީސްހާސް)  40,000

 

 ަދަދެއްނަމައ ދެމެދުގެ ގްރާމާ 3999 އިގްރާމާ 3000 އަދަދަކީ އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ

 .ރުފިޔާ( ހާސް ފަންސާސް)50,000 

 

   )ޅ(

 އިތުރުވާނަމަ އެއަށްވުރެ ނުވަތަ ގްރާމް 4000 އަދަދު އެއްޗެއްގެ އެތެރެކުރާ

 .ރުފިޔާ( ފަސްދޮޅަސްހާސް)  60,000

 

   )ކ(

 އްއެ ކަށްދޭ ފަރާތަ ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތުަކުގެ މައްސަލަތމަސްތުވާތަކެތީގެ 

( ހާސް ފަސްދޮޅަސް) 60,000ެ ގިނައިން ދެވޭނީ އެންމ މައްސަލައެއްގައި

 .ރުފިޔާއެވެ

 

   )އ(

 ަކުގައިްސަލަތމައކުރާ ޖޫރިމަނާޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސް އިން 

 ް ޖެހޭނއްކަދަ މައްސަލައިގައި ފައިސާ އެ ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ،ފައިސާގެ އިނާމު 

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

އެ  ޭއިރުދެވޭނީ، ޤާނޫނީގޮތުން އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ނިމ

އެ  ފިނަމަ،ަޅައިމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމައެވެ. މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހ

 އްތަޙަލާމަރުދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ ޝަރުޢީ ްސަލައިގައި ފައިސާގެ އިނާމު މައ

 ް ނުވަތަ އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ނިހާއީ ޙުކުމަކަށް ވުމުންނެވެ.ނިމުމުނ

 

491.

  

ޖޫރިމަނާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި 

 ދޭންޖެހޭ އިނާމު ފައިސާގެ

 މުއްދަތު

 އުނިކުރެވިފައި

 

492.

  

 މުދާ ުމާއިއިތުރުވ މުދާ

 މައްސަލާގައި ދިމާނުވުމުގެ

 ދެވޭނެ އިނާމު ފައިސާގެ

 މިންވަރު

 އުނިކުރެވިފައި

 

493.

  

 ތަކެއްޗާގުޅޭ މަސްތުވާ

 ފައިސާގެ މައްސަލަތަކުގައި

 ފަރާތްތައް ދެވޭނެ އިނާމު

 އުނިކުރެވިފައި

 

494.

  

 ތަކެއްޗާބެހޭ މަސްތުވާ

 ފައިސާ މައްސަލަތަކުގައި

 މިންވަރު ދެވޭނެ

 ުރެވިފައިއުނިކ

 

495.

  

 ގޮތުގައި އިނާމުގެ ފައިސާގެ

 އަދަދު މަތީ އެންމެ ދެވޭނެ

 

 އުނިކުރެވިފައި

 

496.

  

 ނުދެވޭނެ އިނާމު ފައިސާގެ

 ފަރާތްތައް

.497 އުނިކުރެވިފައި

  

 ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އަށް ޓްރެޜަރީ އެންޑް

 ފޮނުވުން މަޢުލޫމާތު

 

.498 އުނިކުރެވިފައި  ފަރާތް ދޭ ުއިނާމ ފައިސާގެ
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.499 އުނިކުރެވިފައި

  

 ދޭންޖެހޭ އިނާމު ފައިސާގެ

 މުއްދަތު

 އުނިކުރެވިފައި

 

500.

  

 ހަވާލުކުރެވޭނެ އިނާމު ފައިސާގެ

 ގޮތްތައް

 އުނިކުރެވިފައި

 

501.

  

 ހުށަހެޅުން ޝަކުވާ

.502 އުނިކުރެވިފައި

  

 ދޭންޖެހޭ އިނާމު ފައިސާގެ

 ނިޔާވުން މީހަކު

 އުނިކުރެވިފައި 

 

503.

  

 ނާދެވުން ހަވާލުވާން ފައިސާއާ

 އުނިކުރެވިފައި

 

504.

  

 އިނާމު ފައިސާގެ ނަހަމަގޮތުގައި

 .އުޅުން ދޭން އުޅުމާއި ހޯދަން

.505 އުނިކުރެވިފައި

  

 ބެލެހެއްޓުން ރިކޯޑު

.506 އުނިކުރެވިފައި

  

 ޢަމަލުކުރަން މިގަވާއިދަށް

 ކުރީގެ ފެށުމުގެ

 މައްސަލަތަކާމެދު

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

 

 

 

 

 އަށާރަވަނަބައި

 

 ކަންތައްތައް އެހެނިހެން

 

 

 ބާބު އެއްވަނަ

 

 ގަޑިތައް ދުވަސްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ

 

 ހުރިހާ ަމްސްގެކަސްޓ ދުވަހަކު ކޮންމެ ފިޔަވައި ދުވަސްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ވަނަ 511 ގަވާއިދުގެ މި ތެރޭގައި މީގެ. ދޭންވާނެއެވެ ޚިދުމަތް އޮފީސްތަކަކުން

 ދުކުރާބަން އޮފީސްތައް ކަސްޓަމްސްގެ ހާލަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި

 .ނުހިމެނޭނެއެވެ ގަޑިތަކެއް ދުވަސްތަކާއި

.507 )ހ(

  

 ދުވަސްތައް ޚިދުމަތްދޭ
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 (ހަމައަށް އާ 15:30 މެންދުރުފަހު) ދުވަސް ހުކުރު

 

1.    

 ؛ް(ދުވަސ ފެށޭ އަހަރު އައު ހިޖުރީ) މުޙައްރަމް  01

 

2.    

 ؛(ދުވަސް ޤައުމީ) ރަބީޢުލްއައްވަލް  01

 

3.    

 ؛(ދުވަސް މީދާލީ އީދު ރަސޫލާގެ ކީރިތި) ރަބީޢުލްއައްވަލް  12

 

4.    

 ؛ް(ދުވަސ މިނިވަން) ޖުލައި  26

 

5.    

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

 

6.    

 ؛ރަމަޟާން 01

 

7.    

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

 

8.    

 ؛(ދުވަސް ޢީދު ފިޠުރު) ޝައްވާލު  01

 

9.    

 ؛(ދުވަސް ޖުމްހޫރީ) ނޮވެމްބަރ  11

 

10.    

 ؛(ދުވަސް ޙައްޖު) ޛުލްޙިއްޖާ  09

 

11.    

 ؛(ދުވަސް ޢީދު އަޟްޙާ) ޛުލްޙިއްޖާ  10

 

12.    

  އޮފީސް އަލުން ދުވަސްތަކުގައި ރެވޭބަންދުކު އޮފީސް ގައި 18:00 ރޭގަނޑު

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

 ވޭނީއޮފީސްހުޅު ،ދުވަހެއްނަމަ ބަންދު އޮފީސް ކަސްޓަމްސްގެ ދުވަހަކީ އަންނަ

 .ދޫކުރުމަށްފަހުގައެވެ އެދުވަހެއް

 

   )ށ(

 ަސްޓަމްސްގެކ ،ފިޔަވައި އޮފީސްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 509 ގަވާއިދުގެ މި

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

 .އަށެވެ

 

508.

  

 ގަޑި ޚިދުމަތްދޭ

 ަޑިއިރުގ 24 ސެކްޝަންތަކުން އޮފީސްތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ނެއެވެދޭންވާ ޚިދުމަތް

 

509.

  

 ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިއިރު 24

 އޮފީސްތައް
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 ނަހުން ބަނދަރުތަކުގައި ވައިގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިއިރު 24

 ؛އޮފީސްތައް ކަސްޓަމްސްގެ

 

   )ހ(

 ؛ސެކްޝަން އޮޕަރޭޝަންސް އެންޑް އެންފޯސްމަންޓް ސްޕެޝަލް ކަސްޓަމްސްގެ

 

   )ށ(

 .ބައި ޓްރާންސްޕޯޓާބެހޭ ސެކްޝަނުގެ ނަންސްމެއިންޓެ އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް

 

   )ނ(

 ،ައްގަޑިތ ދުވަސްތަކާއި ޚިދުމަތްދޭނެ އޮފީސްތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ރަމަޟާންމަހު

 ،އިކަނޑައަޅަ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރިން ދުވަސް (ފަހެއް) 05 ފެށުމުގެ ރަމަޟާންމަސް

 އިމްޕޯޓްކުރާ ްރާއްޖެއަށ ތޭރަގައިމީގެ .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ

 ަމްސްއަށްއެދިކަސްޓ ބަލައިފާސްކޮށްދިނުމަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި

 .ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ ގަޑިތައް ހުށަހެޅޭނެ

 

510.

  

 ގަޑި ޚިދުމަތްދޭ ރަމަޟާންމަހު

 509 އިދުގެގަވާ މި ވަކިދުވަސްތަކެއްގައި ،ތެރެއިން ދުވަސްތަކުގެ ބަންދު ސަރުކާރު

 ައްއޮފީސްތ އެހެން ފިޔަވައި އޮފީސްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ

 .ބިގެންވެއެވެލި ކަސްޓަމްސްއަށް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ އިޚުތިޔާރު ބަންދުކުރުމުގެ

.511 )ހ(

  

 އޮފީސް ހާލަތްތަކުގައި ޚާއްޞަ

 ބަންދުކުރުން

 

 އެއްޙަފްލާ ނުވަތަ ޖަލްސާއެއް ރަސްމީ ްގުޅިގެނ ދުވަހާ އަހަރީ ކަސްޓަމްސްގެ

 ޑިއެއްގައިގަ ވަކި އެދުވަހުގެ ނުވަތަ ދުވަހެއް ވަކި ކަނޑައެޅޭ ،ބޭއްވުމަށްޓަކައި

 މްސްއަށްކަސްޓަ އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ އިޚުތިޔާރު ބަންދުކުރުމުގެ ކަސްޓަމްސް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

   )ށ(

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

 ިގެޒެޓުގައ ދިވެހިސަރުކާރުގެ އެކަން ކުރިން ކުރުމުގެ ބަންދު އޮފީސްތައް

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 

   )ނ(

 ސްކޮށްދިނުމަށްބަލައިފާ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 .ގަޑިތަކުގައެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިތިރީގަ ހުށަހެޅޭނީ އެދިކަސްޓަމްސްއަށް

 

512.

  

 ދިނުމަށް ބަލައިފާސްކޮށް މުދާ

 ގަޑިތައް ހުށަހެޅޭނެ އެދި

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

 އަށް

 

   )ހ(

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

 އަށް 17:00 ީރުހަވ

 

   )ށ(

 އަށް 22:30 ރޭގަނޑު ން 16:00 ހަވީރު ހުކުރުދުވަސްތަކުގައި

 

   )ނ(

.513 އެއްވެސް، ގަޑިއެއްގައި ބަންދު ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ދުވަހެއްގައި ބަންދު ކަސްޓަމްސް  ޚިދުމަތްދިނުން ގަޑީގައި ބަންދު
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 އެދުނު އެޚިދުމަތަށް އެޚިދުމަތަކާއި ،އެދިއްޖެނަމަ ޚިދުމަތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތަކުން

 ދިނުމަށް ޚިދުމަތް އެ ކަސްޓަމްސް އޮފް ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރ ،ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ތަށްޙާލަ

 .ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ޚިދުމަތް އެ ،ކަނޑައަޅައިފިނަމަ

 

  

 އެކި ،ކުގައިވަގުތުތަ ބަންދު ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ ދުވަސްތަކުގައި ބަންދު ކަސްޓަމްސް

 .ުޅުވުމުންނެވެހ ކަސްޓަމްސް ދޭނީ ޖަވާބު ކަސްޓަމްސްއިން އީމެއިލްތަކަށް ކުރާ ފަރާތްތަކުން

 

 

514.

  

 ބަންދު ކަސްޓަމްސް

 އީމެއިލް ދުވަސްތަކުގައި

 މުޢާމަލާތްކުރުން މެދުވެރިކޮށް

 ބާބު ދެވަނަ

 

 ބޭނުންކުރުން ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކު

 

 ިލެކްޓްރޯނިކްއ ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތްތަކާއި ލިބިގަންނަ ަތްޚިދުމ ކަސްޓަމްސްގެ

 ގައިކަސްޓަމްސް ނިޒާމެއް ކުރެވޭނެ މުޢާމަލާތު ޤާއިމުކޮށްގެން ވަސީލަތްތައް

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ޤާއިމުކުރެވިފައި

 

.515 )ހ(

  

 ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް

 ޤާއިމުކުރުން

މުގައި ކުރުކުރާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ފަރުމާުުފާރކަސްޓަމްސްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ތަޢ

ކަސްޓަމްސްގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް 

ކާ ިކޭޝަނަެޕްލއއެ  ން ބޭނުންކުރަން ފެށުމުގެކުރިން،ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު އެ އެޕްލިކޭޝަ

 ެ.އެވާނެގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްއާ މުޢާމަލާތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދަންވ

 

   )ށ(

ައް ސީލަތްތް ވަތުތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ޒަމާނީ އިލެކްޓްރޯނިކއަރާުކަސްޓަމްސްގެ އިޖ

ިވެސް މުގައައްޙަކަން ބެލުޞބޭނުންކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. އަދި ކަމެއްގެ 

ެ. ެއެވރަންވާނތްކުކިތާބީ ހެކީގެ އިތުރަށް ޒަމާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކަށް ރިޢާޔަ

ްގައި ް ފޯމެޓޯނިކކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލިބޭ މައުލޫމާތު އިލެކްޓްރ

ތަކާ ފަރާތް ެހެންނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެ މަތިން އޤާލިބިގަތުމާއި ރައްކާކުރުމާއި އަދި 

 ތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޚުހިއްސާކުރުމުގެ އި

 

   )ނ(

 ދެމެދު ޓަމްސްއާކަސް ފަރާތްތަކާއި ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ޕޯޓަލްއަކީ ކަސްޓަމްސް

 .އިންޓަފޭސްއެކެވެ ވެބް ޤާއިމުކުރެވޭ ކުރުމަށްޓަކައި މުޢާމަލާތު

 

516.

  

 ޕޯޓަލް ކަސްޓަމްސް

 ،ކުރެވޭނީ ޢާމަލާތުމު ޒަރީޢާއިން އީމެއިލްގެ ފަރާތްތަކާއެކު ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ

 .ވާނަމައެވެ ކުރެވިފައި ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި އެޑްރެސް އީމެއިލް އެ

 

517.

  

 ޚިދުމަތް އީމެއިލްގެ

.518 ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތަކީ އެސްގެ.އެމް.އެސް  ޚިދުމަތް އެސްގެ.އެމް.އެސް



272 

 

 ޭދައްކަންޖެހ ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ ވަކި ހިސާބާއި ގޮސްފައިވާ ކަންތައްތައް

 ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު އެކަމެއްގެ ،ވާނަމަ ކަމެއް ނިންމަންޖެހޭ ނުވަތަ ފައިސާއެއްވާނަމަ

 .ޚިދުމަތެކެވެ ބޭނުންކުރެވޭ ގެނައުމަށްޓަކައި ސަމާލުކަމަށް އެފަރާތުގެ އެކަން

 

  

 ތިރީގައި ެވޭނީމުޢާމަލާތުކުރ ށްމެދުވެރިކޮ ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

519.

  

 މުޢާމަލާތްކުރުން

 ެފަރާތަކަށްއ ކަސްޓަމްސްއިން ،މުޢާމަލާތުކުރާނަމަ މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް ކަސްޓަމްސް

 ؛މުޢާމަލާތުކުރުން ނޭމުގައި ޔޫސަރ ދީފައިވާ

 

   )ހ(

 ަމްސްގައިކަސްޓ ނަމުގައި އެފަރާތުގެ ،ނަމަމުޢާމަލާތްކުރާ މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް

  ؛މުޢާމަލާތްކުރުން މެދުވެރިކޮށް އީމެއިލް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

 ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތްތަކާއި ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ

 ޚިދުމަތް ނީޤާއިމުކުރަންވާ ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް އައު މުޢާމަލާތުކުރުމަށް

 މުކުރެވޭޤާއި މިގޮތުން .މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ ފަރާތްތަކާއެކު ިބިގަންނަލ

 .ްވާނެއެވެޝާއިޢުކުރަނ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ މަޢުލޫމާތު ވަސީލަތްތަކާބެހޭ

 

   )ނ(

 ލަތްތައްވަސީ އިލެކްޓްރޯނިކް ،ފުރިހަމަވާނަމަ ޝަރުޠުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ެއްކަމުގައިމުޢާމަލާތ ޞައްޙަ މުޢާމަލާތަކީ ކުރެވިފައިވާ ަސްޓަމްސްއާއެކުކ މެދުވެރިކޮށް

 .ބެލޭނެއެވެ

520.

  

 ޞައްޙަކަން މުޢާމަލާތުގެ

 ޮށްފައިވާބަޔާންކ މާއްދާގައި ވަނަ 515 ގަވާއިދުގެ މި ،މުޢާމަލާތުކުރެވިފައިވަނީ

 ؛ކަމުގައިވުން މެދުވެރިކޮށްގެން ވަސީލަތެއް އިލެކްޓްރޯނިކް

 

   )ހ(

 ެކްޓްރޯނިކްއިލ ނުވަތަ މައްސަލައެއް އެމުޢާމަލާތާގުޅޭ ،ކުރިން ުޢާމަލާތުކުރުމުގެމ

 ؛ޅާފައިނުވުންހުށަހަ ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލައެއް ގުޅޭ ސެކިއުރިޓީއާ ވަސީލަތްތަކުގެ

 

   )ށ(

 ުމަށްޓަކައިކުރ މުޢާމަލާތު މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 ަސްޓަމްސްގައިކ ޕާސްވޯޑަށާއި ނޭމާއި ޔޫސަރ ދެވޭ ފަރާތްތަކަށް ހޯދާ ޚިދުމަތް ަމްސްގެކަސްޓ

 ޚިދުމަތްހޯދާ އެ ،ރައްކާތެރިވުމަކީ ޕާސްވޯޑަށް އެޑްރެހުގެ އީމެއިލް ކުރެވިފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ

 .ޒިންމާއެކެވެ ފަރާތެއްގެ

 

521.

  

 ޒިންމާ ފަރާތުގެ ޚިދުމަތްހޯދާ

 ްޓްރޯނިކްއިލެކ ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކުރުމަށްޓަކައި ާތުމުޢާމަލ ކަސްޓަމްސްއާއެކު

 ްސައިޓުގައިވެބ ކަސްޓަމްސްގެ އެކަން ،ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ވަސީލަތްތަކަށް

 ްސްގެކަސްޓަމ އެކަން ،ޙައްލުވުމުން މައްސަލަ އެ އަދި .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ވެބްސައިޓުގައި

 

.522 )ހ(

  

 ވަސީލަތްތަކަށް ެކްޓްރޯނިކްއިލ

 ދިމާވުން މައްސަލަ
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ަލައެއް މައްސ އެ ،ދިމާވެއްޖެނަމަ މައްސަލައެއް ވަސީލަތްތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް

 .ކުރެވޭނެއެވެ މުޢާމަލާތު ކަސްޓަމްސްއާއެކު ލިޔުމުން ޙައްލުވަންދެން

  

   )ށ(

 ރިކޯޑު ާތްތަކުގެމުޢާމަލ ރެވޭކު ކަސްޓަމްސްއާއެކު މެދުވެރިކޮށް ވަސީލަތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން

523.

  

 ބެލެހެއްޓުން ރެކޯޑް

 

 

 ބާބު ތިންވަނަ

 

 ބެލެހެއްޓުން ތަފާސްހިސާބު މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓް މުދަލާއި އިމްޕޯޓް

 

 ުތަފާސްހިސާބ މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން މުދަލާއި އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ުދާމ ރާއްޖެއަށް، ބަލާނީ ގޮތުގައި އަސާސެއްގެ މައިގަނޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި

 ކަސްޓަމްސްއަށް ކުރުމަށްޓަކައި އެކްސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި

 .މަޢުލޫމާތަށެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ގުޑްސް ހުށަހަޅާ

 

.524 )ހ(

  

 އެއްކުރުން ތަފާސްހިސާބު

 ކަސްޓަމްސް"ް މުދަލެއ ،ހިނދަކު ނުވާހާ ކަނޑައަޅާފައި އެހެންގޮތަކަށް މިގަވާއިދުގައި

 ަލުގެމުދ ގައިވާ "ޓެރިޓޮރީ ކަސްޓަމްސް" ،ސަބަބުން ހުރަސްކުރުމުގެ "ޓެރިޓޮރީ

 ގައިތަފާސްހިސާބު ކަސްޓަމްސްގެ މުދަލެއް ކޮންމެ އަންނަ ބަދަލު ނިސްބަތަށް

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

   )ށ(

 މުދާ ްބާވަތެއްގެއެއ ތަކެތިވެސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރާ ބޭނުމަށް ްލައަމިއ

 އެ ހުރިނަމަ ށްއަދަދަކަ ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ބޭނުމަށް އަމިއްލަ، ބަލައި ހުރިނިސްބަތަށް

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ ސްޓެޓިސްޓިކްސްގައި ކަސްޓަމްސް ތަކެތިވެސް

 

   )ނ(

 .މެނޭނެއެވެނުހި ތަފާސްހިސާބުގައި ހުރިމުދާ ލަތުގައިހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 

.525 )ހ(

  

 ހިސާބުން މުދަލުގެ އިމްޕޯޓްކުރާ

 ބައިތައް އިސްތިސްނާވާ

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ގެންދާގޮތަށް އަނބުރާ

 

1.   

 ؛ކުރާމުދާ އިމްޕޯޓް-ރީ

 

2.   

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުވެރިން

 

3.    

 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ށްޝިޕްސްޓޯރއަ

 

4.    

    .5 ؛މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފިހާރަތަކަށް ހިލޭ ޑިއުޓީ
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 ެންނަގ ބޭނުމަށް އަމިއްލަ ސަރވިސްމެދުވެރިކޮށް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން

 ؛މުދާ

 

6.    

 ؛ތަކެތި ނުކުރޭވޭ އަގު ވެލިއުއަކުން މަނިޓަރީ

 

7.    

 .އިސާފަ ،ރަނާއި ބޭނުންކުރާ ގޮތުގައި ފައިސާގެ

 

8.    

 އިސްތިސްނާ، އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އެގޮތަށް ގައި( ހ)މާއްދާގެ މި

 .ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ ވަކިން ތަފާސްހިސާބު ބައިތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ

 

   )ށ(

 ކޮމޯޑިޓީ އިޒްޑްހާމަނަ" ގިންތިކުރާނީ އައިޓަމްތައް ބޭނުންކުރާ އެއްކުރުމުގައި ތަފާސްހިސާބު

 .ެމަތިންނެވ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އާއި "ސިސްޓަމް ކޯޑިންގ އެންޑް ިސްކްރިޕްޝަންޑ

 

526.

  

 ގިންތިކުރުން އައިޓަމްތައް

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

 .އަގުންނެވެ ގެ "އެފް.އެން.ސީ"

 

527.

  

 ވެލިއު ސްޓެޓިސްޓިކަލް

 ސެސްއެ ޑިކްލަރޭޝަން ގުޑްސް މުދަލުގެ އެ ބަލާނީ ދުވަސްކަމަށް ްކުރިއިމްޕޯޓ މުދާ

 .ދުވަހެކެވެ ކޮށްފައިވާ

 

528.

  

 ވަގުތު ރެކޯޑްކުރާ

 ގަވާއިދާ މި، ްކުރުމަށ ބޭނުން އެމަހެއްގައި ބޭނުންކުރާނީ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ތަފާސްހިސާބު

 .ރޭޓެވެ ޗޭންޖްއެކްސް ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

 

529.

  

 ރޭޓް އެކްސްޗޭންޖް

 ަޔާންކޮށްފައިވާބ ގައި 32 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި ހުށައަޅާފަރާތްތަކުން އެދި ތަފާސްހިސާބަށް

 .ހުށަހަޅަންވާނެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ފުރިހަމަކޮށް ފޯމު

 

530.

  

 އެދުން ތަފާސްހިސާބަށް

 ފަރާތަކުން އެ ،ގޮތަކަށް އެދޭ ފަރާތަކުން އެ ގޮތްތަކުގެތެރެއިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ތެރޭގައި ދުވަހުގެ 15 މަޢުލޫމާތު އެދިފައިވާ

 

531.

  

 ދޫކުރުން ތަފާސްހިސާބު

 ؛ދިނުން ޒަރީޢާއިން އީމެއިލްގެ

 

   )ހ(

 ؛ުންސްޓޯރކޮށްދިނ މީޑިއާއެއްގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ފަދަ ޕެންޑްރައިވް ،ސީޑީ

 

   ށ()

 .ދިނުން ޕްރިންޓްކޮށްފައި

 

   )ނ(

 އެ ާތުތައްމަޢުލޫމ ސިއްރު ވިޔަފާރީގެ އެކްސްޕޯޓަރެއްގެ އިމްޕޯޓަރެއްގެނުވަތަ އެއްވެސް

 .ެވެނުވާނެއ ހާމަކޮށްގެން ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަކަށް އެހެން ފިޔަވައި އިމްޕޯޓަރ

532.

  

 ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު
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 ބައި ނަވާރަވަނަ

 

 ބުބާ ފުރަތަމަ

 

 ގުޅޭ އިދާރީ ކުށްތަކުގައި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާޑިކްލެއަރކުރުމާއިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދާ 

އި ުރުމުގަޯޓްކރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގައި، ނުވަތަ ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕ

 ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 

.533 )ހ(

  

މުދާ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް 

ގުޅޭ އިދާރީ ޑިކްލެއަރކުރުމާ

 ކުށް

 ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގުހުށަހެޅުން؛

 

1.    

 ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާއިތުރުވުން؛

 

2.    

 ަސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛ކ

 

3.    

ށް ޖެއަރާއްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައް

އި ުރިންނާމުގެ ކކްލިއަރކުރުމުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން  ާ މުދާއިމްޕޯޓްކުރ

ކުރާ ލިއަރމުދާ ކް، ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއިމުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި 

ވެސް ައްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތ)އެކެއް( އަހަރު 1ފަހުން 

 ހިމެނޭނެއެވެ.

 

   )ށ(

 ަވުމުގެާހަގފމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކަސްޓަމްސްއަށް 

ު ލޫމާތމަޢުއެކަމުގެ ، އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ކުރިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް

ހ( ދާގެ )ްި މާއމ، އެފަރާތެއް ފިނަމައެކަމެއް އިސްލާޙްކޮށް ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްއަށް

 އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 

   )ނ(

ސްއަށް ޓަމްަށް، ކަސްނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމ ަށްދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމ

ޮށް ެ ދަށްކވުރަށްއަގ އެމުދަލުގެ ޞައްޙަގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ހުށަހަޅާ 

ަމުގައި ެޅުން ކހުށަހ ށް އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގެއްކަސްޓަމްސްއަހުށަހެޅުމަކީ،  ބަޔާންކޮށް އަގު

 ބެލެވޭނެއެވެ.

 

ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން  .534

ދަށް އަގެއް ހުށަހެޅުން ކަމުގައި 

 ބެލުން

ންތައް ލިޔު ނިންމުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ދަލުގެ ލިޔުންތައްއިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މު

 .ވެެއެއެތަކެތި ޑިކްލެއަރކުރީ ކަމަށް ބެލެވޭނ ހުށަހެޅުމުން، އެއީ ކަސްޓަމްސްއަށް

 ޑިކްލެއަރކުރުން ކަމަށް ބެލުން .535
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ްގެ ަސްޓަމްސކެދު މއެ ފަރާތަކާ ،ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ

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

 

ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން  .536

ދަށް އަގު ހުށަހެޅުމުން 

 ޖޫރިމަނާކުރުން

 ،ގައިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމުގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމު

ފައިވާ ްކޮށްކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ބަޔާނ

ގައި ލަރޭޝަނުޑިކްި، ަދަދު އިތުރުވުމާއއެ ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ަދަދަށްވުރއމުދަލުގެ 

ް ސްއަށނުހިމެނޭ މުދާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭނަމަ، ކަސްޓަމް

 ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 

ޑިކްލެއަރކުރި  ކަސްޓަމްސްއަށް .537

ރެ މުދާ އިތުރުވުން ވަރަށްވު

 ކަމަށް ބެލުން

ުރީ ހމުދާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ 

 ާތްފަރ ރާޯޓްކުއެމުދާ އިމްޕކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށްނަމަ، 

ްވުރެ، އަގަށީ ޑިކްލެއަރކުރި ޖުމުލަ އެފް.އޯ.ބއިތުރުވި މުދަލަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ، 

 10ަތް %ނިސްބ ލަ އެފް.އޯ.ބީ އަގުގެްކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރާ ޖުމ އެމުދަލަށް

 ނަމައެވެ. ބޮޑު އެއަށްވުރެ ނުވަތަ)ދިހައެއް އިންސައްތަ( 

 

 ވަރަށްވުރެ ކުރި ޑިކްލެއަރ .538 )ހ(

 އިތުރުވުމުން މުދާ

 ޖޫރިމަނާކުރުން

 ިރީގައިތ ކުރެވޭނީ ޖޫރިމަނާ ތިންގޮތުގެމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިމާއްދާގެ)ހ( ގައި

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

   )ށ(

ރާ ބޫލުކުން ޤަމުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއި އިތުރުވިފުރަތަމަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ 

 އިންނެވެ.)ފަނަރަ އިންސައްތަ(  %15ޖުމްލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ 

 

1.    

 ިިތުރުވއާނީ ށްފިނަމަ، ޖޫރިމަނާ ކުރމިފަދަ ކުށެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮ

 %25މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ 

 އިންނެވެ.)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ(  

 

2.    

ުކުރާ ަކުރާރތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ، ތ ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރުމިފަދަ ކުށެއް 

ީ ެފްއޯބއުމްލަ ްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖމުދަލަށް ކަސްޓަމއިތުރުވި  ،ކޮންމެ ފަހަރަކު

 އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.)ފަންސާސް އިންސައްތަ(  %50އަގުގެ 

 

3.    

ިނުން މާތު ދަޢުލޫތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މ

 ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 

ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން  .539 )ހ(

 ި ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައްކަމުގައ

ުގެ މުދަލބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅި 

 ައްޙަސޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ޓެރިފް ރޭޓާއި  ކްލެސިފިކޭޝަނާއި

އަށް މުގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީދިމާނުވުކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ޓެރިފް ރޭޓް 

 ިތުރުވުން.ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު އ

1.    



277 

 

 

 ކުގައިތްތަާލަހމުދަލުގެ ފްރައިޓާއި އިންޝުއަރެންސް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަނާޅާ 

ު، ަލާއިރަށް ބކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތލަތްތަކުގައި އެހާނުވަތަ ދަށްކޮށް ހުށަހަޅާ 

 ުން؛ުރެވޤަބޫލުކކަސްޓަމްސްއަށް  އެއީ ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން ކަމަށް

 

2.    

 ން؛ެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުެ ސައްޙަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގމުދަލުގ

 

3.    

ިވާ ޮށްފައާންކކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ބަޔ

 ިޒާއިމޮޑެލް ނަންބަރު، ސީރިއަލް ނަންބަރު އަދި ސައމުދަލުގެ ބްރޭންޑް، 

ާތާ ަޢުލޫމދަ މެނޭ މުދަލުގެ އެފަބަރުދަން ފަދަ މަޢުލޫމާތާއި ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމ

 ދިމާނުވުން.

 

4.    

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

ާތު ަޢުލޫމއީ ސައްޙަނޫން މއެމައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، 

ަށް ކަސްޓަމްސްއ ިނާކޮށްއެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބ، ކަމަށްދިނުން

ް ުރަހެއްދާ ހޖެނަމަ، އެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކަށް މި މާއޤަބޫލުކުރެވިއް

 ނާޅައެވެ.

 

   )ށ(

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

 ކަންއި މައްސަލަތަކުގަ ގެމަޢުލޫމާތު ދިނުމު ކަސްޓަމްސްއަށް ޞައްޙަ ނޫންފިޔަވައި، 

 ަން ކުރިއެކ، ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުމަށްފަހު

 ފަރާތާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ.

 

540.

  

ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު 

ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން

 ސޭހަތްދިނުން؛ލިޔުމުން ނަ

 

   )ހ(

 ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛

 

   (ށ)

ފުރަތަމަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ އެކަމެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލަށް 

)ފަނަރަ  %15ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ 

 އިންނެވެ.އިންސައްތަ( 

 

1.    

ިމަނާ ަ، ޖޫރދެވަނަ ފަހަރަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމކަމެއްގައި މިފަދަ 

ްލަ ޖުމ ކުރާނީ އެކަމެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ

 އިންނެވެ.)ފަންސަވީސް އިންސައްތަ(   %25އެފްއޯބީ އަގުގެ 

 

2.    

ނަމަ، ކަމެއްގައި ދެފަހަރަށް ވުރެ ގިނަފަހަރު ޖޫރިމަނާކުރަން ޖެހިއްޖެ މިފަދަ  3.    
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އެކަމެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން  ،ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު

އިން )ފަންސާސް އިންސައްތަ(  %50ޤަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ 

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 

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

ަޅާ ުށަހހުގައި، އެ މައްސަލަ ޖެހުނު ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ާލަތހ

 ިޔަވަޅުފީން ފަރާތް ނުވަތަ ޑިކްލަރެންޓާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތ

 އެޅޭނެއެވެ.

 

ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ޓެރިފް  .541 )ހ(

 ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުންރޭޓް 

 ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

ަނަ ވ 04ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ  ަގަކުރެވޭފާހމައްސަލަ 

 03ތަމަ ފުރަ ފިޔަވަޅު އަޅާފަހަރަކު ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދިއުން؛ މިގޮތުން 

ރު ވަނަ ފަހަރު ލިޔުމުން އިންޒާހަތަރުފަހަރު ނަސޭހަތް ދެވޭނެއެވެ. 

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

 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ

 

1.    

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

ް ގުޑްސ ރެވޭޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު، ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ފާހަގަކު

ވާ ށްފައިންކޮޑިކްލަރޭޝަނުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާނީ މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ

 ތިން އެ ތަރުތީބުންނެވެ.ގޮތުގެ މަ

 

2.    

މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވުނީ އެއްފަހަރާ ހުށަހަޅާފައިހުރި ގިނަ ގުޑްސް 

 ނީ ވަކިބަލާ ކޮންމެ ޑިކްލަރޭޝަނެއްވެސް، ވެސްޑިކްލަރޭޝަންތަކަކުން ކަމުގައިވީނަމަ

 މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

   )ށ(

ަނަ ފަހަރާއި ވ 8ވަނަ ފަހަރާއި  4ަން ހުށަހަޅާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝ ފާހަގަކުރެވޭމިސާލު: މައްސަލަ 

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

 ެ.ފަހަރު ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މި ބޮޅު އަލުން ފެށޭނެއެވ

 

 

ޚުން ރި ތާރީއް ކުރާރުކުރުން ކަމުގައި ބަލާނީ އެ ކުށެމިގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުށް ތަކު

 އެވެ.ް ކޮށްފިނަމަ)ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުށެއް އަލުނ 2ފެށިގެން މީލާދީ ގޮތުން 

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

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ

 

542.

  

ކުށް ތަކުރާރު ކުރުން ކަމުގައި 

 ބެލުން

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން 

އެއްވެސް ލިޔުމަކުން  އެކު ހުށަހަޅާފައިވާއި އެއާކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަނާ

ި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައ އެމުދަލުގެ ސައްޙަ މަޢުލޫމާތު އެނގެން ހުރިނަމަ،

.543 (ހ)

  

ޖޫރިމަނާކުރުމުން 

 އިސްތިސްނާވުން
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 އެލިޔުމުގައި ހިމެނުނު މުދާ އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.، ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއިން ކުށްތަކުގައި

 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރކުރި ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުން؛

 

1.    

 ނުން؛ކަސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދި

 

2.    

 ެނޭހިމ ގައިޝިޕްމަންޓު މުދަލާއި ހިމެނޭ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްއަށް

ޅިގެން ބަދަލުތަކާ ގު އަންނަ ޓެރިފްރޭޓަށް ނުވަތަ ކްލެސިފިކޭޝަނަށް މުދަލުގެ

 ންެޅުމުޅު އފިޔަވަލަތުގައި، އުޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވާ ހާޑި

 މުދާ އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެއެވެ.އަންނަނިވި 

 

   (ށ)

ށް ޗަކަމުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ދެނެގަނެވޭފަދަ އެއް މުދާ ބަލައިގެން އެ

 ނުވުން.

 

1.    

ން. ކަށްވުްޗަމުދަލަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ދެގޮތަކަށް ކްލެސިފައި ކުރެވިދާނެ އެއ

ީގައި ިރނޑު ތމިގޮތަށް ކްލެސިފައި ކުރެވޭ ތަކެތި ބެލުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ

 ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

 

2.    

ި ުގައކްލެސިފައި ކުރެވޭ މުދަލުގެ އެސެންޝަލް ކެރެކްޓަރ ދެނެގަތުމ

 ދަތިތަކެއް ހުންނަ ތަކެތި.

 

     )ހ(

ތަ ނުވަ މާތުމުދާ ކްލެސިފައި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫ

މާތު ޢުލޫެހެން ބޭނުންވާ މައެމުދަލެއް ކްލެސިފައި ކުރުމަށްޓަކާ ކޮންމ

 ޝަންފުރިހަމައަށް ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭ

 ދެގޮތަކަށް ނިންމެން ހުންނަ ތަކެތި.

 

     )ށ(

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

އި، ުދަލާމީ މާފުކޮށްދީފައިވާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑިއުޓހާލަތުގައި ފިޔަވައި، 

ޖެހޭ ންނުދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިއުޓީ ދައްކަ

 ތައްމުދަލާއި، ޝިޕްސްޓޯރގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ މައްސަލަ

 މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 

   )ނ(

 ްފައިވާބަޔާންކޮށވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  533އިދުގެ މިގަވާ

ް ަލަތައމުދަލުގެ މައްސހައުސްއަށް ގެންނަ ބޮންޑެޑްވެއަރހާލަތުގައި ފިޔަވައި، 

 މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

 

   )ރ(

ަލައެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ފާހަގަވުމުގެ ކުރިން، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސ    )ބ(
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މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ  ަށް ނުވަތަ އެފަރާތއިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ  އެ

 ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަމުގެ ތަފްސީލު، އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ޑިކްލަރެންޓަށް

 ޖޫރިމަނާކުރުމުން އެށްފައިވާ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ ،ފިނަމައެކަމެއް އިސްލާޙްކޮށް

 އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.ފަރާތް 

 

ަ ުވަތނކަސްޓަމްސް އާއި މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި އޮޅުވާލުންކަމުގައި ނުބެލެވޭ 

ީގެން ެއް ދނުބެލެވޭ ކުށްތަކަށް އެއާ އެކަށޭނަ ނޫން އަދަބއިހުމާލެއްގެ ގޮތުގައި 

ތުން ެ ގޮާޙުކުރުމަށް ބާރު އެޅުމުގނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަން އިޞްލ

 ްފައިވާްކޮށއެކަން ތަކުރާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ކުށަކަށް މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާނ

 އަދަބެއް ދެވިދާނެއެވެ.

 

   )ޅ(

ހަމަ ތް ހިތްފަރާ މެދު އެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވުނުެ ދަށުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާއަކާމި ގަވާއިދުގ

އެ  ތަށާއި،ެ ބާވަމައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ މައްސަލައިގނުޖެހިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް 

ަށްފަހު ތްކުރުމިޢާޔަރމައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި، އެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް 

ޓީގެ ހޭ ކޮމިަމާބެއެމައްސަލައިގައި ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކ

 ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ލަފާގެ މަތިން 

 

ޖޫރިމަނާގެ މައްސަލަ  .545

ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް 

 ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުން

ަ ް ނުވަތެކުރަނރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރ ،މުދަލަކީ ޮށްހުރިކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ނުކ

ޗަށް ގެ މައްމުދާ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްސިއްރުން ބޭރުކުރަން އުޅުނު ރާއްޖެއިން 

ރަން ެތެރެކުއމުދާ ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެއީ ބިނާކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

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

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. މާއްދާ

 

މުދާ އެތެރެކުރަން ސިއްރުން  .546

އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވިދާނެ 

 ޙާލަތްތައް

 އުނިކުރެވިފައި

 

547.

  

ް ދިމާނުވުމާއި ކްލެސިފިކޭޝަނ

މުދާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް 

 ދިމާނުނުވުން

.548 އުނިކުރެވިފައި

  

ް ދިމާނުވުމާއި ކްލެސިފިކޭޝަނ

މުދާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް 

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭދިމާނުނުވުމުން 

 ލުއުސޫ

 އުނިކުރެވިފައި
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 ުބާބ ދެވަނަ

 

 އަދަބުޭގެ އ ކުށްކުށާއި އެހެނިހެން

 

 ޭކުރެވ ޖޫރިމަނާ ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ

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

 .އެވެއިތުރުކުރެވޭނެ %50 ފަހަރަކު އަދަދަށް ތާވަލުގައިވާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 

.550 )ހ(

  

 ކުށްކުށުގައި އެހެނިހެން

 ގޮތުގެ ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

 ތަފުސީލު

 ިމަނާކުރިޖޫރ ،ބަލާނީ ކަމުގައި ތަކުރާރުކުރުން ކުށް ބޭނުމަށްޓަކައި މާއްދާގެ މި

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

 .ކޮށްފިނަމައެވެ އަލުން

 

   )ށ(

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

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

 .ކަނޑާލެވޭނެއެވެ މެދު ޚިދުމަތް

 

   )ނ(

 ޭކުރެވ ޖޫރިމަނާ ސަބަބުން ޚިލާފުވުމުގެ ގަވާއިދާ ިޤާނޫނާއ ކަސްޓަމްސްގެ

 ިރީގައިތ އަދަދުތައް ކުރެވޭނެ ޖޫރިމަނާ ފަރާތް ކުށްކުރި އެ ،މައްސަލަތަކުގައި

 .ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީއެވެ

 

   )ރ(

    ކުށް އަދަދު ކުރެވޭނެ ޖޫރިމަނާ

 ކަސްޓަމްސްއިން މުދަލެއްގައި ޓްރާންސިޓް .1 ރުފިޔާ 50,000

 ކެނޑުމުގެ ކަސްޓަސްއިން ސިލެއް ވާޖަހާފައި

 ކެނޑުން އެސިލު ނުވަތަ ހަލާކުކުރުން ކުރިން

 އެއްޗެއް ބަންދުކޮށްފައިހުރި މުދާ އެ ނުވަތަ

 ހަލާކުކުރުން ގޮތަކަށް އެއްވެސް

    

 ގެންނަ މެދުވެރިކޮށް ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓުން .2 ރުފިޔާ  10,000

 އޭޖެންޓް ހުށަހަޅާ ގުޅޭގޮތުން ތަކެއްޗާ

 ިޝިޕްމަންޓުގައ ތަކެތި ނުހިމެނޭ ނިފެސްޓުގައިމެ

 ހުރުން
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 ކަސްޓަމްސްގެ ،ސަރަޙައްދުތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ .3 ރުފިޔާ  5,000

 އަދި އުޅަނދުފަހަރު މީހުންނާއި ހުއްދަނެތި

 ވަނުން ތަކެތި ވެހިކަލްފަދަ

    

 ކަސްޓަމްސްގެ ،ނެތި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ .4 ރުފިޔާ  25,000

 އުޅަނދުފަހަރަށް އޮންނަ ދަށުގައި ުގެކޮންޓްރޯލ

 .އައިސްވުން ގޮސް

    

 އުޅަނދަކަށް އަންނަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް .5 ރުފިޔާ  35,000

 ނުވަތަ ކުރިން އެރުމުގެ ކަސްޓަމްސްއިން

 އަރައި ދިނުމުގެކުރިން ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް

 ބޭލުން އަރުވައި މުދާ ފޭބުމާއި

    

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ންރާއްޖެއި .6 ރުފިޔާ  10,000

 އަންނަތާ ބަނދަރަށް ،އުޅަނދުފަހަރު

 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި  12ގިނަވެގެން

 ކްލިއަރެންސް އިންވާރޑް ކަސްޓަމްސްއިން

 ނުހޯދުން

    

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ރާއްޖެއިން .7 ރުފިޔާ  25,000

 އައިސް ބަނދަރަކަށް ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުފަހަރު

  ނޭންގުން ްކަސްޓަމްސްއަށ

    

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ށ) މިމާއްދާގެ ރުފިޔާ  5,000

 ނެތި އޭޖެންޓަކު ފިޔަވައި ޙާލަތްތައް

 އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް

 ފެށިގެން ވަގުތުން ދޭ ކްލިއަރެންސް

)ސާޅީސް އަށެއް(  48

 އޭޖެންޓަކު ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި

 .ްހަމަނުޖެއްސުނ

 

    .8 )ހ(



283 

 

 ކަނޑުމަގުން ނެތި އޭޖެންޓަކު ރުފިޔާ  5,000

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރާއްޖެއަންނަ

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް

 ފެށިގެން ވަގުތުން ދޭ ކްލިއަރެންސް

 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި)ހަތްދިހަ ދޭއް(  72

 .ހަމަނުޖެއްސުން އޭޖެންޓަކު

 

     )ށ(

 ފަރާތް ހަވާލުވެފައިވާ ްޓްކަމާއޭޖެނ އުޅަނދެއްގެ .9 ރުފިޔާ  5,000

 48 ގިނަވެގެން ވަކިކުރާތާ އޭޖެންޓް

 .ހަމަނުޖެއްސުން އޭޖެންޓަކު ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި

 

   

 އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް އަންނަ ރާއްޖެއަށް .10 ރުފިޔާ  25,000

 ކަސްޓަމްސްގެ ދިނުމުގެކުރިން ކްލިއަރެންސް

 ،ްކީވޯލ ،ްފާލަނ މަގަތު ،އުޅަނދެއް އެ ހުއްދަނެތި

 ތަކެއްޗާއި ފަދަ ބަނޑުފަހަރު އަދި ބޯޓުފަހަރާއި

 އެލޯންގސައިޑްކުރުން ކައިރިކޮށް ތަންތަނަށް

   

 އުޅަނދެއް ،ނުހޯދައި ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް .11 ރުފިޔާ  50,000

 ރާއްޖޭގެ ދިއުމާއި ފުރައިގެން ރާއްޖެއިން

 ބޭރުވުން ސަރަޙައްދުން

   

 އުޅަނދުފަހަރު އަންނަ ބޭރުން ޖެއިންރާއް .12 ރުފިޔާ  30,000

 ބަނދަރުތައް ރަސްމީ ހުއްދަނެތި ކަސްޓަމްސްގެ

 ދިއުން އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި

   

 އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ .13 ރުފިޔާ  30,000

 އުޅަނދު އެ ،އުޅަނދު ހުއްދަދެވޭ ދިއުމުގެ

 އެހެން ިފިޔަވައ ތަން ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ

ެ އ ހުއްދަނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ދިއުމާއި ތަންތަނަށް

 އަރުވައިބޭލުން މުދާ ފޭބުމާއި އަރާ އުޅަނދަށް

 

   

 އެހެންތަންތަނަށް ފިޔަވައި ބަނދަރުތައް ރަސްމީ .14 ރުފިޔާ  25,000

 އުޅަނދަކާ ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ

 ހުއްދަދީފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން ކައިރިކުރުމަށް

 އެ ،އުޅަނދެއް އެހެން ފިޔަވައި އްއުޅަނދެ

 އުޅަނދަކަށް އެފަދަ ކައިރިކުރުމާއި އުޅަނދަކާއި
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 މީހުން ބޭލުމާއި އަރުވައި އެއްޗެއް އެއްވެސް

  ފޭބުން އަރައި

 

 އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް ރާއްޖެއިން .15 ރުފިޔާ  35,000

 އިންރާއްޖެ ،ތެޔޮ ބަންކަރު ދޫކުރެވޭ އެޅުމަށްޓަކައި

 ންއެހެ ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ބޭރަށް

 ރާއްޖޭގައި އެޅުމާއި އުޅަނދުފަހަރަށް

 .ދޫކުރުން ބޭނުންކުރުމަށް

 

   

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

 ،އެޅުމާއި އުޅަނދަކަށް އެއްވެސް އެހެން

 .ދޫކުރުން ބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި

   

 ދީފައިވާ ހުއްދަ ދިއުމުގެ މަރާމާތުކުރުމަށް .17 ރުފިޔާ  35,000

 .ގެންގުޅުން ފަތުރުވެރިން އުޅަނދެއްގައި

 

   

 އުޅަނދުފަހަރުގެ އަންނަ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން .18 ރުފިޔާ  15,000

 ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ކުރޫ ،ގެންނަ ފަޅުވެރިން

 އިފިޔަވަ ބަނދަރުތައް ރަސްމީ ތަކެތި ހިމަނާފައިވާ

 .ބޭލުން ތަނަކަށް އެހެން

 

   

 ޚިދުމަތްހޯދާ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ .19 ރުފިޔާ  20,000

 މަޢުލޫމާތުތަކަށް ލިޔުންތަކާއި ފަރާތްތަކުގެ

 ްދަހުއ ވެރިފަރާތުގެ މުދަލުގެ ،ރައްކާތެރިނުވުމާއި

 އެހެން މަޢުލޫމާތު ލިޔުންތަކާއި އެފަދަ ނެތި

 .ހާމަކުރުން ފަރާތަކަށް

 

   

 ކަސްޓަމްސްއިން ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު .20 ރުފިޔާ  20,000

 މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ކަނޑައަޅާ

 ނެމަގުފަހިވާ ކަމަކަށް އެފަދަ އަދި ،ހާމަކުރުމާއި

 .ޢަމަލުކުރުން ގޮތަށް

 

   

 މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސާއެކު .21 ރުފިޔާ  30,000

ް މަސައްކަތ އޮޅުވާލަންް ކަނޑައެޅިގެނ އޭޖެންޓުން

 .ކުރުން
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 މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކުރެވޭ ކަސްޓަމްސާއެކު .22 ރުފިޔާ  30,000

 ކަސްޓަމްސްގެ އޮޅުވާލުމަށް ކަނޑައެޅިގެން

 ލަފާ އޭޖެންޓުން ފަރާތަކަށް ހޯދާ ޚިދުމަތް

 .ދިނުން

 

   

 ފަރާތްތަކާއި ހޯދާ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްގެ .23 ރުފިޔާ  10,000

 ނޭދެވޭ ގުޅުމަށް އޮންނަ ދެމެދު ްސްއާކަސްޓަމ

 .ކުރުން އޭޖެންޓުން ޢަމަލެއް ފޯރާފަދަ އަސަރެއް

 

   

 ނެތި ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްއިން .24 ރުފިޔާ  500

 .އައިސްވުން ގޮސް އުޅަނދުފަހަރަށް

   

 މީހަކަށް އެރުމަށް ފަހަރަށް އުޅަނދު .25 ރުފިޔާ  10,000

ު މީހަކ އެހެން ނޫން ީހާއެމ ،ފާސް ދޫކުރެވިފައިވާ

 .ބޭނުންކުރުން

    

 އޭޖެންޓްކަމުގެދަށުގައިވާ ބޭނުންކޮށްގެން ފާސް .26 ރުފިޔާ  10,000

 ްއުޅަނދުފަހަރަށ އެހެން ފިޔަވައި އުޅަނދުފަހަރު

 .އައިސްވުން ގޮސް

    

 މަސައްކަތްކުރާ ފިހާރައިގައި ހިލޭ ޑިއުޓީ .27 ރުފިޔާ  5,000

 ޓީޑިއު ،ގަތުމާއި ތަކެތި ތަނުން އެ ،މުވައްޒަފެއް

 އިއެތެރެކުރުމާ  ތަކެތި ހުންނަ ފިހާރައިގައި ހިލޭ

 .އުޅުން އެތެރެކުރަން ތަކެތި އެފަދަ

    

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

 އެހެން ފިޔަވައި ކުރޫން ނުވަތަ ފަސިންޖަރުން

 .ންވިއްކު ެތިތަކ ފިހާރައިން ހިލޭ ޑިއުޓީ މީހަކަށް

    

 ުގެޚިލާފުވުމ ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި

 ށްޓަކައިހުށަހެޅުމަ ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ އެ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު މައްސަލަތައް

 .ފޮނުވޭނެއެވެ އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރ

 

   )ބ(

 ުޅަނދުއ ދޫކުރެވޭ މުދަލެއް އެ، ލެއްމުދަ ދޫކުރެވޭ ގޮތުގައި ޝިޕްސްޓޯރގެ

 ުވެރިންފަޅ އުޅަނދުގެ އެ ނުވަތަ ،ގެންދިއުމާއި ތަނަކަށް އެހެން ފިޔަވައި

 ؛ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުން އެހެންފަރާތަކަށް ފިޔަވައި

1.    
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 މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ަމްސްގެކަސްޓ ނުވަތަ ،ކުރިން ދޫކޮށްލުމުގެ ންދަށު ބެލުމުގެ ކަސްޓަމްސްގެ

 ،ހުއްދަ ެގެންދިއުމުގ ބޭރަށް ސަރަޙައްދަކުން ކަސްޓަމްސްގެ ނެތި ހުއްދައެއް

 ؛ދިނުން ފަރާތުން ހިންގާ ބަނދަރު

 

2.    

 މުދަލަށް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ރާއްޖެއަށް

 ؛ުންދިނުންގެއްލ ފަރާތުން ހިންގާ ބަނދަރު

 

3.    

 ންޓްގެޓްރާންސްޝިޕްމަ ،ފިޔަވައި މުދާ އުފައްދާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

  ،ނުވާއިރުފޮ ޤައުމަކަށް އެހެން މުދަލެއް ގެނެސްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ގޮތުގައި

 ދާފައިވާއުފައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލަކީ އެ ލިޔުމެއްގައި މުދަލާބެހޭ އެ

 ނުވިފޮ މުދާ ނުވަތަ ،ބަދަލުކުރުން ލިޔުން ްއެނގޭނެގޮތަށ މުދަލެއްކަން

 ؛ބަދަލުކުރުން މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ލިބެންވީ މުދާ ފަރާތާއި

 

4.    

 ްސްގެކަސްޓަމ ބަނދަރުތަކުގައި ރަސްމީ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ކަސްޓަމްސްގެ

 އަދި ފަހަރުއުޅަނދު މީހުންނާއި ތަންތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުކަމަށް

 ަންތަންއެތ ހުއްދަނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ،ވަދެނުކުތުމަށް ްފަދަތަކެތިވެހިކަލ

 ؛ދިނުން ހުއްދަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ

 

5.    

 ޮންނައ ދަށުގައި ކޮންޓްރޯލުގެ ކަސްޓަމްސްގެ ،ނެތި ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ

 ؛ބޭލުން އަރުވައި ތަކެތި އުޅަނދުފަހަރަށް

 

6.    
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7.    
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 ؛ވިއްކުން ނުވަތަ ދިނުން ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ
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 ބައި ވިހިވަނަ

 ޖަދުވަލުތައް

 

 

 

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

 .މިވަނީއެވެ

 

 އެންކަރޭޖް ބަނދަރުގެ އެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި މާލޭގެ .1 

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ހިތަދޫ އައްޑުއަތޮޅު .2 

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ .3 

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

   ތަންތަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

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

  ތަންތަން ްކޮށްފައިވާބަޔާނ

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

  އެންކަރޭޖް

 ވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑް ވެއަރހަސްތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ .7

 

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

 .ކުރެވޭނެއެވެ

 

 

 

 

 

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

 އެންކަރޭޖް ބަނދަރުގެ އެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި މާލޭގެ .1

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ހިތަދޫ އައްޑުއަތޮޅު .2

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ .3

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

 

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

   އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަލް ނާޞިރު އިބްރާހީމް އޮންނަ ހުޅުލޭގައި .1

 އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަލް ގަން އޮންނަ ގަމުގައި އައްޑުއަތޮޅު .2

 

2ޖަދުވަލު   

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

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

 

 މަޢުލޫމާތު ބެހޭ އުޅަނދާ  (ހ)

 ނަން އުޅަނދުގެ .1

ު ރަޖިސްޓަރީ އުޅަނދުގެ .2  ނަންބަރު

 ޤައުމު ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ އުޅަނދު .3

 ބަނދަރު ފުރި އެންމެފަހުން އުޅަނދު .4

 ބަނދަރު އައި އުޅަނދު .5

 ނަން ބަނދަރުގެ ފުރާ އުޅަނދު .6

 ގަޑި އެންކަރކުރި .7

 ނަން ވެރިފަރާތުގެ ނދުގެއުޅަ ނުވަތަ އޭޖެންޓް .8

 އަދަދު މީހުންގެ އޮފްވި ސައިން އަދި އޮން ސައިން .9

 ތާރީޚު އައި އުޅަނދު .10

 ތާރީޚު ފުރާ އުޅަނދު .11

 

 މަޢުލޫމާތު ފަސިންޖަރުންގެ ފަޅުވެރިންނާއި  (ށ)

 ނަން ފުރިހަމަ .1

 މަޤާމު .2

 ނިސްބަތް ޤައުމީ .3

 

 

 

 

 ތައްބަނދަރު ކަނޑުގެ ރަސްމީ  (ހ)

 އެންކަރޭޖް ބަނދަރުގެ އެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި މާލޭގެ .1

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ހިތަދޫ އައްޑުއަތޮޅު .2

 އެންކަރޭޖް އެބަނދަރުގެ ،ބަނދަރާއި ވިޔަފާރި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނުބުރީ ތިލަދުންމަތީ .3

 

 ބަނދަރުތައް ވައިގެ ރަސްމީ  (ށ)

   އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަލް ނާޞިރު އިބްރާހީމް ންނައޮ ހުޅުލޭގައި .1

  އެއަރޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަލް ގަން އޮންނަ ގަމުގައި އައްޑުއަތޮޅު .2

 

3ޖަދުވަލު   

4 ޖަދުވަލު   
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 ނަންބަރު ޕާސްޕޯޓް .4

 ތާރީޚު ރިދޫކު ޕާސްޕޯޓް .5

 ތާރީޚު ހަމަވާ މުއްދަތު ޕާސްޕޯޓުގެ .6

 ތާރީޚު އުފަން .7

 އަދަދު ފަސިންޖަރުންގެ ފަޅުވެރިންނާއި ރާއްޖޭގެ .8

 އަދަދު ފަސިންޖަރުންގެ ފަޅުވެރިންނާއި ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން .9

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

 .އޮންނަންވާނެއެވެ
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ަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް / ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް: ކ 5 ޖަދުވަލު   



292 
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: އުނިކުރެވިފައ6ި ޖަދުވަލު  



294 

 

: އުޅަނދު ޗެކްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމ7ް ޖަދުވަލު  
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: ވެސެލް އެރައިވަލް އިންފޮމޭޝަން ފޯމު 8ު ޖަދުވަލ  
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: ކުރޫ ޑިކްލަރޭޝަން 9 ޖަދުވަލު  
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General Specifications 

 

Design 

• Designer:  

• Builder:  

• Launched:  

• Delivered:  

• Commissioned:  

• Hull Number:  

• Call Letters:  

• Home Port:  

• Length (LOA):  

• Breadth (moulded):  

• Draft, Maximum:  

• Hull:  

• Displacement:  

• Gross Tonnage:  

• Net Tonnage:  

________________________________________________________________________________________________ 

 

Speed & Endurance 

• Cruising Speed:  

• Range:  

• Endurance:  

• Endurance Constraint:  

________________________________________________________________________________________________  

 

Scientific Laboratory Facilities 

• Photographic/Oceanographic/Chemistry Lab:   

• Scientific Study Lab:  

• Plankton Lab:  

• Biological Lab:  

• Electronics Lab:  

• Stern:  

________________________________________________________________________________________________  

 

Food Service Seating 

• Officer's Mess:  

• Crew's Mess:  

Berthing 

• Single staterooms:  

• Double staterooms:  

• Three bunk rooms:  

• Total bunks:  

Medical Facilities 

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

________________________________________________________________________________________________  

 

ވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ: އުޅަނދުގެ ކުރެހުމާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހަޅަނ10ް ޖަދުވަލު  
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Complement 

• Civilian Officers:   

• Commissioned Officers:   

• Licensed Engineers:  

• Crew: 1 

• Scientists:  

________________________________________________________________________________________________  
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: ޖެނެރަލް ޑިކްލަރޭޝަނ11ްު ޖަދުވަލ  
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: ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި 12 ޖަދުވަލު

 ބޭލުމަށް އެދޭ ފޯމު 



307 

 



308 

 

: އެޕްލިކޭޝަން ފޮރ އިންޓަރ އެޓޮލް ޓްރެވެލިންގ ޕަރމިޓް 13 ޖަދުވަލު  
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ުދަލާއި ބޭރުކުރާ މުދަލުގެ އިންޥަރޑް : ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރާ މ14 ޖަދުވަލު

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

 އަދި އައުޓްވަރޑް މެނިފެސްޓް އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ 
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ދަލުގެ އިންވަރޑް އަދި : ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މ16ު ޖަދުވަލު

 އައުޓްވަރޑް މެނިފެސްޓް އިސްލާހުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް  



312 

 

ވެލުއޭޝަން ފޯމް-: ޕްރ17ީޖަދުވަލު   



313 

 

: އެޑިޝަނަލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ފޯރ މެރިން 18 ޖަދުވަލު

 ވެސެލްސް ފޯމު
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: ކްރޫ އެންޑް ޕެސެންޖަރ ވެލުއޭޝަން ފޯމް 19 ޖަދުވަލު  
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ދާގޮތަށް މުދާދޫކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް : އަނބުރާ ގެނ20ް ޖަދުވަލު  



317 
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: ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ 21 ޖަދުވަލު

 ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް
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: ބޮންޑް ކީޕަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 22 ަލުޖަދުވ  
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: ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމ23ްު ޖަދުވަލ  
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ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރިކަން އަންގާ  :24 ޖަދުވަލު

 ލިޔުން 
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: ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓް 25ު ޖަދުވަލ  
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: ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 26 ޖަދުވަލު  



326 
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: ކަސްޓަމްސް މެދުވެރިންގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމ27ްު ޖަދުވަލ  



328 

 



329 

 

ޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް : އ28ު ޖަދުވަލު

 އެދޭ ފޯމް
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: ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމ29ް ޖަދުވަލު  
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333 

 

: އިމްޕޯޓަރ / އެކްސްޕޯޓަރ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 30 ޖަދުވަލު  



334 

 

: ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ 31 ޖަދުވަލު

ޯމްފ  



335 
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: ތަފާސްހިސާބަށް އެދޭ ފޯމ32ް ޖަދުވަލު  
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: އުނިކުރެވިފައ33ި ޖަދުވަލު  



339 

 

: އުނިކުރެވިފައ34ި ޖަދުވަލު  



340 

 

: އުނިކުރެވިފައ35ި ޖަދުވަލު  



341 

 

 
 

 

 

 

 

 ތަފުސީލު ގޮތުގެ ާނެނަގ ފީ ތަކެއްޗަށް އިންދޫކުރާ ކަސްޓަމްސް ބޭނުންތަކަށް އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދޭ ކަސްޓަމްސްއިން

 .މިވަނީއެވެ ތިރީގައި

 

 ތަފުސީލު ޚިދުމަތުގެ ފީ

 ސެޓްފިކެޓް ޕީ.އެސް.ޖީ .1 ރުފިޔާ  200

 ޓްސެޓްފިކެ ސަޕްޓާ. 2 ރުފިޔާ  200

 ސެޓްފިކެޓް ސަފްޓާ .3 ރުފިޔާ  200

 ސެޓްފިކެޓް ޝޯޓްލޭންޑް. 4 ރުފިޔާ  100

 ސެޓްފިކެޓް ޑެމޭޖްލޭންޑް. 5 ރުފިޔާ  100

 އޮރިޖިން އޮފް ސެޓްފިކެޓް. 6 ރުފިޔާ  200

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

 (ފޯމަށް ްލަރޭޝަންޑިކ ގުޑްސްް )ޗާޖ ޕްރޮސެސިންގ. 8 ރުފިޔާ  12

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

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

 ފީ ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް

 .10 )ހ(

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

 ފީ ދިނުމުގެ ކްލިއަރެންސް އައުޓްވާރޑް އަދި އިންވާރޑް އުޅަނދުފަހަރަށް

  )ށ(

މަށް މުދާ ބޭލު ްތަނަށްައި އެހެން ތަނރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދާ ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވ. 11

 .އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ފީ ނަގާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ

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

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

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

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

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

: ކަސްޓަމްސް އިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން 36ވަލު ޖަދު

ސީލްދޫކުރާ ތަކެއްޗަށް ފީ ނަގާނެގޮތުގެ ތަފް  
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 (ދަތުރަކަށް)

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

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

 ްކޮށްގެނ ިޑްއެލޯންގްސައ އުޅަނދުފަހަރު ކުރާ ދަތުރު ބޭރަށް ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށާއި އަރުވައި

 ފެށި ަތުރުދ އޮފިސަރުން ކަސްޓަމްސް ކުރުމަށް ބަދަލު މުދާ އުޅަނދަށް އަނެއް އެއްއުޅަނދުން

 ގަޑިއަކަށް ކޮންމެ ހޭދަވި ވަގުތާހަމަޔަށް ނިމުނު ދަތުރު ފެށިގެން ވަގުތުން

 

ރިކް ްކޮންމެ  މެޓ

ޓަނަކަށް ނުވަތަ 

 ްކިޔުބިކް މީޓަރަކަށ

)ފަހެއް(  5.00

ަށްވުރެ އެމެރިކާ ޑޮލަރ

 ބޮޑު ނޫން އަދަދެއް.

މުންދާ ރު ހަދަޓުތަކާއި، މިހާސޯއަލަށް ހަދާ ރިކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް، . 13

ންނަ ގެ ުމަށްހެދ އްޓުތަސޯއަދި މަރާމާތުކުރާ ރި ،ުގެ ތެރެއިން ނުހެދިހުރި ރިސޯޓުތަކާއިޓުތަކސޯރި

  ުން ބަލާފާސްކޮށް ދޫކުރުމަށް.އެރިސޯޓުތަކމުދާ 

ުމަށް ުޓީ ނެގމުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމާ ދުވަހު ކަސްޓަމްސްއިން ޑިއ އެމި ފައިސާ ނަގާނީ )

 (.ބޭނުންކުރާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ

 

 މުގެ ފީކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވު .14 ރުފިޔާ 6000.00

 ފީ ހަދައިދިނުމުގެ ފާސް .15 ރުފިޔާ  200

 ފީ ކޮށްދިނުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ މެދުވެރިން ކަސްޓަމްސްގެ. 16 ރުފިޔާ  500

 ފީ އަހަރީ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ. 17 ރުފިޔާ  3,500

 ފީ ކޮށްދިނުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުން އުޅަނދުފަހަރުގެ .18 ރުފިޔާ  500

 ފީ އަހަރީ އޭޖެންޓުންގެ އުޅަނދުފަހަރުގެ. 19 ރުފިޔާ  3,500

 ފީ ކޮށްދިނުމުގެ ރަޖިސްޓަރީ އޭޖެންޓުން ކޫރިއަރ ލޯކަލް .20 ރުފިޔާ  500

 ފީ އަހަރީ އޭޖެންޓުންގެ ކޫރިއަރ ލޯކަލް. 21 ރުފިޔާ  3,500

 ނަގާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ. ފީ ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑެޑް. 22

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

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

 ަހަކުއަކަށް މވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑްަށްވުރެ ކުޑަ އޭރިޔާއެއް ހިމެނޭ އަކަ ފޫޓ 400)ނ(      ރުފިޔާ 1000.00

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

 ތަކުގެ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކުވެއަރހައުސް ބޮންޑެޑްއެހެނިހެން 

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

 . ސިލް ޖެހުމުގެ ފ24ީ ރުފިޔާ 200

 

 


