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ޖަދުވަލު  :35މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް 280 .......................................................................
ޖަދުވަލު  :36ކަސްޓަމްސް އިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި އެކި އެކި ބޭނުންތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރާ ތަކެއްޗަށް ފީ ނަގާނެގޮތުގެ ތަފްސީލް 280 ...........
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ކަސްޓަމްސް ޢާންމު ގަވާއިދު
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
ތަޢާރުފު

1.

ގަވާއިދުގެ ނަން

2.

މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ" ،ކަސްޓަމްސްގެ ޢާންމު ގަވާއިދު" އެވެ.

ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

3.

މި ގަވާއިދު ހިންގާނީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިންނެވެ.

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން

4.

މާނަ

5.

މިގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 8/2011ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

(ހ)

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ފާއިތުކޮށް31 ،
(އެއްތިރީސް) ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

(ށ)

ުރން ފަށާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކ ަ
ދުވަހުން ފެށިގެން މިގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރިއިރު ކަސްޓަމްސްއިން ޢަމަލުކުރަމުން އައި
ގަވާއިދުގެ ބައިތައް އެކަމަކާ ގުޅޭ މިންވަރުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.

މިގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.
(ހ)

"ކޮރެސްޕޮންޑެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެކަކު އަނެކަކަށް ލިޔެފައި ހުންނަ
މެސެޖް ،ޕޯސްޓު ކާޑު އަދި ސިޓީފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ.

(ށ)

"ޑޮކިއުމެންޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޮމަރޝަލް ވެލިއު ނުހުންނަ،
ޗާޕުކޮށްފައި ހުންނަ އެކިބާވަތްތަކުގެ ލިޔުންތަކަށެވެ.

(ނ)

"އަގުހެޔޮ ކޮންސައިންމެންޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ގެނެވޭ
ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ދެއްކުމަކާ ނުލައި ދޫކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ކަނޑައަޅާ މިންވަރަށް ފެތޭ ކޮންސައިންމެންޓަށެވެ.
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(ރ)

ކަސްޓަމްސްއަށް

ލިޔުމުން

ތަކެތި

ހުށަހެޅުމުގެ

މާނައިގައި،

އިލެކްޓްރޯނިކު

ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ތަކެތި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންވެސް
ހިމެނޭނެއެވެ.
(ބ)

"އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އުޅަނދަކަށް
ބަރުކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި މުދަލާގުޅޭގޮތުން ،ތެދު އަދި ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުގެ
ްޗށް ބިނާކޮށް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މާސްޓަރު ނުވަތަ ޕައިލެޓު ހުށަހަޅާ
މައ ަ
ބަޔާނަށެވެ.

(ޅ)

"މުދާ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުގެ ތަފުސީލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މުދާ
ކޮންޓެއިނަރގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުގެ ތަފްސީލަށެވެ( .މިސާލު : 11ޕެލެޓް
ސ  192ކާޓަން 19 ،ސްކިޑް އެސް.ޓީ.ސީ  19ކޮއިލް 27 ،ސްކިޑް
އެސް.ޓީީ .
އެސް.ޓީ.ސީ ލޫސް ލޯޑެޑް)

(ކ)

"ވޮލިޔުމް ދެނެގަންނަން ނޭނގޭ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ހިލަ ،ހިލަވެލި،
ސިމެންތި ،ތެޔޮ ،ގޭސް ،ދަގަނޑު ،ސްކްރެޕް މެޓީރިއަލް ފަދަ މުދަލަށެވެ.

(އ)

"އެލް.ސީ.އެލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކަނޑުމަގުން ގެންނަ ކޮންޓެއިނަރެއްގައި
އެއްފަރާތަކަށް ވުރެ ގިނަފަރާތުގެ ނަމުގައި ކޮންސައިން ކޮށްފައިވާ މުދަލަށެވެ.

(ވ)

"އެފް.ސީ.އެލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކަނޑުމަގުން ގެންނަ ކޮންޓެއިނަރެއްގައި
އެއްފަރާތަކަށް ކޮންސައިން ކޮށްފައިވާ މުދަލަށެވެ.

(މ)

"މުދާ ވިއްކި ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މުދާ ވިއްކި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ
ފަރާތަށެވެ.

(ފ)

"މުދާ ގަތް ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ
ފަރާތަށެވެ.

(ދ)

ުނފައި އެވަނީ ،މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ،
"މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބ ެ
ރާއްޖޭގެ ފަރާތަށެވެ.

(ތ)

"މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ގަތް
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތަށެވެ.

(ލ)

"ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވާރލްޑް ޓްރޭޑް
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އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ) ގެ "އެގްރީމެންޓް އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް
އާޓިކަލް  VIIއޮފް ދަ ޖެނެރަލް އެގްރީމެންޓް އޮން ޓެރިފްސް އެންޑް ޓްރޭޑް
 "1994އަށެވެ.
(ގ)

"އާޓިކަލް" ނުވަތަ "ޕެރެގްރާފް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވާރލްޑް ޓްރޭޑް
އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ) ގެ "އެގްރީމެންޓް އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް
އާޓިކަލް  VIIއޮފް ދަ ޖެނެރަލް އެގްރީމެންޓް އޮން ޓެރިފްސް އެންޑް ޓްރޭޑް
 "1994ގެ ކަމާގުޅޭ އާޓިކަލަށް ނުވަތަ ޕެރެގްރާފަށެވެ.

(ޏ)

އެކިއެކި ނިންމުންތަކަށް ނަންބަރުާއެކު ޙަވާލާދީފައި އެވަނީ ،ވާރލްޑް ޓްރޭޑް
އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ) ގެ "އެގްރީމެންޓް އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް
އާޓިކަލް  VIIއޮފް ދަ ޖެނެރަލް އެގްރީމެންޓް އޮން ޓެރިފްސް އެންޑް ޓްރޭޑް
 "1994ގެ  18ވަނަ އާޓިކަލްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމެޓީ އޮން ކަސްޓަމްސް
ވެލުއޭޝަންގެ ނިންމުންތަކަށެވެ.

(ސ)

"އައިޑެންޓިކަލް ގުޑްސް" އަދި "ސިމިލަރ ގުޑްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،
ވާރލްޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ) ގެ "އެގްރީމެންޓް އޮން
އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އާޓިކަލް  VIIއޮފް ދަ ޖެނެރަލް އެގްރީމެންޓް އޮން
ޓެރިފްސް އެންޑް ޓްރޭޑް  "1994ގެ  15ވަނަ އާޓިކަލްގެ  2ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި
މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

(ޑ)

"ޑިޑަކްޓިވް ވެލިއުގެ އުސޫލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވާރލްޑް ޓްރޭޑް
އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ) ގެ "އެގްރީމެންޓް އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް
އާޓިކަލް  VIIއޮފް ދަ ޖެނެރަލް އެގްރީމެންޓް އޮން ޓެރިފްސް އެންޑް ޓްރޭޑް
 "1994ގެ  5ވަނަ އާޓިކަލްގެދަށުން އަގު ކަނޑައަޅާ އުސޫލަށެވެ.

(ޒ)

"ކޮމްޕިއުޓެޑް ވެލިއު އުސޫލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވާރލްޑް ޓްރޭޑް
އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ) ގެ "އެގްރީމެންޓް އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް
އާޓިކަލް  VIIއޮފް ދަ ޖެނެރަލް އެގްރީމެންޓް އޮން ޓެރިފްސް އެންޑް ޓްރޭޑް
ގ  6ވަނަ އާޓިކަލްގެ ދަށުން އަގު ކަނޑައަޅާ އުސޫލަށެވެ.
ެ "1994

(ޓ)

"ފޯލްބެކް އުސޫލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނ ވާރލްޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަން
(ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ) ގެ "އެގްރީމެންޓް އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އާޓިކަލް VII
ގ  7ވަނަ
އޮފް ދަ ޖެނެރަލް އެގްރީމެންޓް އޮން ޓެރިފްސް އެންޑް ޓްރޭޑްެ " 1994
އާޓިކަލްގެ ދަށުން އަގު ކަނޑައަޅާ އުސޫލަށެވެ.

(ޔ)

"ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިން ސިސްޓަމް" ކަމުގައި
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ބުނެފައި އެވަނީ ،ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން މުދާ ގިންތިކުރުމުގެ
އަސްލެއްކަމަށް ބެލުމަށް  97ޗެޕްޓަރުގެ މައްޗަށް

އެކުލަވާލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ

ސިސްޓަމަށެވެ.
(ޕ)

"އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ ނޯޓްސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ
ޖަމްޢިއްޔާއިން "ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް"
އިތުރަށް ތަފުސީލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ނެރެފައިވާ ލިޔުންތަކަށެވެ.

(ޖ)

"ކްލެސިފިކޭޝަން އޮޕީނިއަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މުދާ ގިންތިކުރުމާ
ގުޅޭގޮތުން ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އިރުޝާދު ބަޔާންކޮށް ނެރޭ
ލިޔުމަށެވެ.

(ޗ)

"ކޮމޯޑިޓީ ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް ޑޭޓާބޭސް" ކަމަށް ބުނެފައި
އެވަނީ،

ދުނިޔޭގެ

ކަސްޓަމްސްގެ

ޖަމްޢިއްޔާއިން

"ހާމަނައިޒްޑް

ކޮމޯޑިޓީ

ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް" އާއި "އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ ނޯޓްސް"
ހިމަނައިގެން ނެރެފައިވާ ސޮފްޓްވެއަރ އަށެވެ.
(ހހ)

"ނެޝަނަލް ޓެރިފް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް
މުދަލުގެ

ތަފުސީލު

ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި

ތައްޔާރު

ކުރެވިފައިވާ

ސިސްޓަމަށެވެ .މި ސިސްޓަމަކީ ،ރާއްޖޭގައި މުދާ ގިންތިކުރުމަށް
ބޭނުންކުރާ  10ޑިޖިޓް ކޯޑް (ޑަބްލިއު.ސީ.އޯ ހާމަނައިޒް ކޮމޯޑިޓީ
ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމްގެ  6ޑިޖިޓް ކޯޑާއި
ރާއްޖެއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ  4ޑިޖިޓް ކޯޑް) އާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) ން މުދަލަކަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިއުޓީ ރޭޓް ހިމަނައިގެން ނެރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރިފް
ޑޭޓާ ބޭސް އެކެވެ.
(ހށ)

"އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދާއި،
ކަނޑުގެ ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދާއި ،އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި،
މިނޫނަސް މީހުންނާއި މުދާ ،ކަނޑުމަގުންނާއި ވައިގެމަގުން އަދި
އެއްގަމުމަގުން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިޔުމަށާއި ،އުފުލުމަށް
ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތަށެވެ.

(ހނ)

"ކަން ކުރިފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާނަމަ،
ކޮންސައިނީ ނުވަތަ މުދާ ލިބެންވީ ފަރާތް ކަމުގައި ލިޔުންތަކުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތެވެ .އަދި އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާނަމަ ،ކޮންސައިނަރ
ނުވަތަ މުދާ ފޮނުވާ ފަރާތް ކަމުގައި ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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ފަރާތެވެ.
(ހރ)

ަކށް
"މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެއްވެސް ގޮތ ަ
މުދަލެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާއިރު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން
އެކްސްޕޯޓްކުރާއިރު ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަރާތާއި ،އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަށެވެ.

(ހބ)

"ޝިޕްމަންޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ބީ.އެލް ނުވަތަ އެއަރވޭ ބިލްގެ
ދަށުން

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ފަރާތަކަށް

ވަކި

އެޑްރެސް

ކުރެވިގެން

ެއށް ގެންނަ މުދަލަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖ ަ
(ހޅ)

"ރަސްމީ ބަނދަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށެވެ.

އެއްވަނަ ބައި
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް
އެއްވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކާއި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތައް

6.

(ހ)

ެޅނީ ތިރީގައި
މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައ ޭ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކެވެ.
1.

ރާއްޖެއަށް

މުދާ

އިމްޕޯޓްކުރުމުގައި

ނުވަތަ

ރާއްޖެއިން

މުދާ

އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގައި މުދާ އެރުވުމަށާއި ،ބޭލުމަށާއި މިކަންކަމުގައި އުޅޭ
މީހުން ވަދެ ނިކުމެވުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް؛
2.

ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ފަސިންޖަރުންނާއި

ދަތުރުކުރާ
އެނޫންވެސް

އުޅަނދުފަހަރުގެ
މީހުން

ފަޅުވެރިންނާއި

އަރައިފޭބުމަށާއި،

މިކަމުގައި

އެހީތެރިވާ މީހުން ވަދެނިކުމެވުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް؛
3.

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަސިންޖަރުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ މީހުންނާއި ،އެ
މީހުންގެ ފޮށިތަންމަތީގެ ،ކަސްޓަމްސްގެ އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމާ
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ހަމައަށް އެމީހުން ތިބުމާއި ފޮށިތަންމަތި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ސަރަޙައްދުތައް؛
4.

އިމްޕޯޓް

އަދި

އެކްސްޕޯޓް

މުދާ

ރައްކާކުރުމަށާއި،

މުދާ

ބަލައި

ފާސްކުރުމަށާއި ،މުދާ ދޫކުރުމަށާއި ،މީހުން ފޭބުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ
ސަރަޙައްދުތައް؛
5.

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި
ބެހެއްޓުމަށާއި،

ރައްކާކުރުމަށް

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

ތަންތަނާއި

ސަރަޙައްދުތައް؛
6.

ކަސްޓަމްސްގެ ވެއަރހައުސްތަކާއި ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކާއި ،ޑިއުޓީ ހިލޭ
ފިހާރަތަކާއި ،މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ސަރަޙައްދުތައް؛

7.

ުމށް
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރ ަ
ޮށފައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކާއި ،އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ޕާކުކ ް
ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް؛

(ށ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުގެ
ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ކޮންމެ ތަނެއް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު
ކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ،ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަނެތި ވަނުމަކީ މަނާކެމެކެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދު ހިމެނޭ ބަނދަރުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު އެ ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތަކުން ފަހިކޮށްދިނުން
ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތުގެ
ޒިންމާ

7.

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތައް އޮންނަ ބަނދަރުތަކުގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަކީ އެ ބަނދަރެއް ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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(ހ)

ބަނދަރުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި
ބޭނުންވާނެ ޢިމާރާތްތައް ،އެ ބަނދަރެއްގައި އިދާރީ ކަންކަން ހިންގުމަށް ޢާންމުކޮށް
ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ބަނދަރެއް
ހިންގާ ފަރާތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތަކުގެ

ތެރެއިން،

ކަސްޓަމްސްއިން

ކަނޑައަޅާ

ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި ބިމުން ފެށިގެން ،ތިރިވެގެން ( 7ހަތެއް) ފޫޓު އުސްމިނަށް
އެތެރެ ނުފެންނަގޮތަށް ރާނައި ( 2ދޭއް) ފޫޓް އުސްމިނަށް ފެންސްޖަހައި
ަނދުކުރުން.
ބަންދުކުރެވި ،ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް މެނުވީ ނުވަދެވޭނެހެން ބ ް
(ނ)

ައދުތަކަށް މީހުންނާއި އުޅަނދުފަހަރު ވަދެނިކުމެވުމަށާއި ،މުދަލާއި އެހެނިހެން
ސަރަޙ ް
ތަކެތި ސަރަޙައްދަށް ވެއްދުމަށާއި ،ނެރުމަށް ވަކި ޕޮއިންޓްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިޕޮއިންޓްތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ޕޯސްޓް ޤާއިމުކުރެވިފައި
ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހިނގާ ކަންތައްތައް ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ
ސީ.ސީ

ޓީވީ

ކެމެރާ

ސިސްޓަމެއް،

ސަރަޙައްދުގައި

ޤާއިމު

ކުރެވިފައި

ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މިސިސްޓަމުގެ ކޮންޓްރޯލް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބޭނެގޮތް
އެބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތަކުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
(ބ)

ސަރަޙައްދުތަކުގައި އިމްޕޯޓްމުދަލާއި ،އެކްސްޕޯޓް މުދަލާއި ،ޓްރާންސިޓް މުދަލާއި އަދި
ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް

މުދާ

ވަކިކޮށްގެން

ގެންގުޅެވޭނެ

އިންތިޒާމު

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުންނަ މުދާ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރާނަމަ ،އެކަން
ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް ހިފެހެއްޓޭ މުދަލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު
ބެހެއްޓޭނެ ވަކިތަނެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ
ުނނަ
ބޭނުމަށް ހިފެހެއްޓޭ މުދާ ،ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް ސަރަޙައްދުގައި ހ ް
ދުވަސްތަކަށް ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތުން އެއްވެސް ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(އ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ،ރޭގަނޑު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
އަލިކަން ހުންނާނެ ނިޒާމެއް ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތުން ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.

(ވ)

އުޅަނދުފަހަރާއި މުދަލާއި އެހެނިހެން ތަކެތި ބަލައިފާސްކުރާނެ ވަކިސަރަޙައްދެއް
ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
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(މ)

މީހުންގެ

ހަށިގަނޑުބަލައި

ފާސްކުރުމަށްޓަކައި

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ

ތނެއް
ަ

ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ފ)

ާއޖެއަށް އަންނަ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ މީހުން
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރ ް
ބަލައިފާސްކުރުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި "ރަތް" އަދި "ފެހި" ލޭން
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ދ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ތަކެތި ބަލައި
ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެކްސްރޭ މެޝިނާއި ،ކޮންޓެއިނަރ ސްކޭނަރާއި މުދާ
މިނެކިރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއި މީގެ އިތުރުންވެސް މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް
ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން މެޝިނަރީ ހޯދުން؛

(ތ)

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް ހެނދުނު  6:00ން ފެށިގެން ،ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ
ހެނދުނު  6:00އާ ދެމެދު އެނބަނދަރަކަށް ބޭލި މުދަލާއި ،ބަނދަރުތަކުން
އުޅަނދުފަހަރަށް އެރުވިމުދަލުގެ ޓެލީ ޝީޓް ،އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތް މެދުވެރިކޮށް
ނުވަތަ ލިޔުމުން ،ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ ކުރިން
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މުދާ ބެލެހެއްޓުން

8.

(ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ،ގަވާއިދުން
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުން ދޫކޮށް ނިމެންދެން ،އެ މުދަލެއް ބެލެހެއްޓުމާ
ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ،އެ މުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
މުދާ ބަލަހައްޓަންވާނީ ،މުދަލުގެ ބާވަތާއި ވައްތަރަށް ބަލައި ،އެފަދަ މުދަލަކަށް
ގެއްލުން ނުލިބޭނެގޮތަށެވެ.

(ށ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކަސްޓަމްސްގެ
ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމުން މެނުވީ ،ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދައެއް ލިބިގެން
މެނުވީ ،ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދަކުން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ބަނދަރު ހިންގާ
ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހުއްދަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ކެމިކަލާއި އެނޫންވެސް ނުރައްކާތެރި ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވަކިން
ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން
ކާބޯތަކެތީގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ތަކެތިވެސް ހަލާކުވިޔަނުދީ
ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ކަސްޓަމްސްގެ އިޖުރާއަތުތަކުން ނިމޭ މުދާ ،ނުގެންދެވިގެން ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދެއްގައި ބަހައްޓާނަމަ ،އެ މުދަލެއް ބަހައްޓަންވާނީ ކަސްޓަމްސްގެ
އިޖުރާއަތުތަކުން ނުނިމި ހުންނަ މުދަލާ އެއްނުވާނެހެން ވަކިންނެވެ.
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(ބ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ،މުދާ
ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ދޫނުކުރެވި ހުންނަ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު އެ
ެނދަންވާނެއެވެ.
މުދާ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދެމުންގ ް

(ޅ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ،މުދާ
ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ
މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

9.

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް

10.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަނދަރު ހިންގާފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯރުވައިދޭ އެންމެހައި
ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތަކާއި ތަކެތި ،އެ ބަނދަރުތައް ހިންގާ ފަރާތަކުން މަރާމާތުކޮށް
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ދެވޭ މުއްދަތު

ކަސްޓަމްސްގެ

ްވނަ ބައިގެ
ސަރަޙައްދުތައް އޮންނަ ބަނދަރުތަކުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ އެއ ަ

ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ،މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ބަނދަރެއް ހިންގާ
ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުން

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް މުދާ
ގެންދެވޭނެ ހާލަތްތައް

11.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭނީ
ެޖންޓް
އެކަމަށްއެދި ލިޔުމަކުން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އުޅަނދުގެ އ ެ
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅުމުން ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ
މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް
ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނެއެވެ.
1.

ޓްރާންސިޓް މުދާ؛

2.

ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް މުދާ؛

3.

ޓްރާންސްފަރ ކުރަންޖެހޭ މުދާ؛
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ޓްރާންސިޓް މުދާ

12.

(ހ)

4.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ގެންނަ މުދާ؛

5.

ޕޯސްޓް ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސާވިސްމަގުން ގެންނަ މުދާ؛

6.

އެކްސްޕޯޓް މުދާ؛

7.

ޝިޕްސްޓޯރ މުދާ؛

ްކމުގެ ކުރިން،
ްޖއަށް ގެންނަ މުދަލަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއ ު
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއ ެ
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ،އެއް ބަނދަރުން އަނެއް ބަނދަރަށް ޓްރާންސިޓް
މުދަލުގެ ގޮތުގައި ގެންދެވޭނީ އެ މުދަލުގެ ބީ.އެލް ނުވަތަ އެއާރވޭ ބިލުގައި އެ
މުދަލަކީ ޓްރާންސިޓް މުދާ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމައެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ފިޔަވައި ޓްރާންސިޓް މުދާ
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމަށް ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް ހުއްދަދެވޭނީ އެ މުދަލެއް
ރާއްޖެއަށް ގެނައި އުޅަނދުގެ އެޖެންޓަށް ނުވަތަ އެ އެޖެންޓް ހުއްދަދޭ،
ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެޖެންޓަކަށެވެ.

(ނ)

ޓްރާންސިޓް މުދަލެއް ހުރި ބަނދަރަކުން ނުވަތަ އުޅަނދަކުން ،އެ މުދާ ގެންދާ
ަކށް
އުޅަނދަށް މުދާ ބަރުކުރުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ބަނދަރަކަށް ބާލާ މުދަލ ަ
ޮށފައިވާ ކަސްޓަމްސް
ވަކިވަކިން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައި ބަޔާންކ ް
ޓްރާންސިޓް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު އެ
މުދަލާގުޅޭ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

1.

ޓްރާންސިޓް ކާގޯ މެނިފެސްޓް؛

2.

ޑެލިވަރީ އޯޑަރ؛

3.

ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ ނުވަތަ އެއަރވޭ ބިލް.

ޓްރާންސިޓް މުދާ ،އެއް ބަނދަރުން އަނެއް ބަނދަރަށް ގެންދިއުމަށް އުޅަނދަށް
ބަރުކުރަންވާނީ ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމުން ،މުދާ ހުރި
ކޮންޓެއިނަރުގައި ނުވަތަ ދާގީނާގައި ކަސްޓަމްސްއިން ސިލްޖެހުމުންނެވެ.

(ބ)

ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ޗެކްކުރުމުގެ ކުރިން ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
36

ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއިން ޖަހާފައިވާ ސިލް ކަނޑައި ނުވަތަ އެސިލަށް އެއްވެސް
ގެއްލުމެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
(ޅ)

ޓްރާންސިޓް މުދަލެއްގައި ކަސްޓަމްސްއިން ޖަހާފައިވާ ސިލެއް ކަސްޓަމުން ކެނޑުމުގެ
ކުރިން ހަލާކުކޮށް ނުވަތަ އެ ސިލު ކަނޑާފައި ހުރިނަމަ ،ނުވަތަ އެ މުދާ
ބަންދުކޮށްފައިހުރި އެއްޗެއް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހަލާކުކޮށްފައި ހުރިނަމަ ،އެ މުދާ
އުފުލުމަށް ނުވަތަ ގެންދިއުމަށް އެފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއެކު މި
ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ މުދަލެއް
ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް މުދާ

13.

(ހ)

މުދަލެއް އެހެން ޤައުމަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަގުމަތީގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެސް ،އެޤައުމަށް
ފޮނުވުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގެ
ގޮތުގައި ބަހައްޓާނަމަ ،އެ މުދަލަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަސްޓަމްސް ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް މުދަލަކީ ކަނޑުމަގުން ގެނައި މުދަލެއްނަމަ ،އެ މުދާހުރި
އުޅަނދަށް ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގެ ކުރިން ،އެ އުޅަނދެއްގައި ހުރި ޓްރާންޝިޕްމަންޓް
މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ،އުޅަނދުގެ އެޖެންޓްކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް މުދަލަކީ ވައިގެމަގުން ގެނައި މުދަލެއްނަމަ ،އެ އުޅަނދުގެ ކާގޯ
މެނިފެސްޓާއެކު،

ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް

މެނިފެސްޓް،

އުޅަނދުގެ

އެޖެންޓް

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ މުދާ ފިޔަވައި ،ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގެ ގޮތުގައި
މދަލާބެހޭ
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ މުދަލެއް އެހެން ޤައުމަކަށް ފޮނުވާއިރު ،އެ ު
އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި އެ މުދަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ މުދަލެއްކަން
އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔުން ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި މުދާ ފޮނުވި ފަރާތާއި މުދާ
ލިބެންވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ބ)

ޓްރާންޝިޕްމަންޓް މެނިފެސްޓްގައި ހިމެނޭ މުދާ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތް ވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް ،އެ
މުދަލުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޓެކްސް އެއް ނުނެގޭނެއެވެ.

(ޅ)

ްދތުގެ
ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް މުދާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއ ަ
ތެރޭގައި ފޮނުވާ ނުލެވިއްޖެނަމަ ،އުޅަނދުގެ އެޖެންޓް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
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(ކ)

ެވނެއެވެ.
ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓު ނުކުރ ޭ
ްއށް ފެނިއްޖެ
ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސ ަ
ހިނދެއްގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ
މުދާ ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެއެވެ.

އެލޯންގްސައިޑް ކޮށްގެން މުދާ

14.

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ

15.

ޓްރާންސްފަރ ކުރުން

(ހ)

ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ދަތުރު

ކުރާ

އުޅަނދުފަހަރު

އެލޯންގްސައިޑް

ކޮށްގެން

އެއްއުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް މުދާ ބަދަލު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އެކަމަށް
އެދި އުޅަނދުގެ އެޖެންޓް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ .މިގޮތުން ހުށަހަޅާއިރު،
ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ މުދަލުގެ ތަފްޞީލާއި ޓަނޭޖް އަދި ސީ.ބީ.އެމް އެނގެން
އޮންނަން ވާނެއެވެ.
(ށ)

ކށްގެން އެއް
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގައި އޮންނަ އުޅަނަދުފަހަރު އެލޯންގްސައިޑް ޮ
އުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް މުދާ ބަދަލުކުރެވޭނީ ،ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ
އުސޫލެއްގެ ދަށުންނެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާ
ަނދށް މުދާ
އުޅަނދުފަހަރު އެލޯންގްސައިޑް ކޮށްގެން ،އެއްއުޅަނދުން އަނެއް އުޅ ަ
ބަދަލު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

ސަރވިސް މަގުން ގެންނަ މުދާ

(ހ)

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މަގުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ ޕޯސްޓް
އޮފީހަށް ގެންދަންވާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ،ދާގީނާތަކާއި އެއަރވޭބިލާއި ޑެލިވަރީ

ގެންދިއުން

އޯޑަރާއި އަޅާ ބެލުމަށްފަހު ،ދާގީނާތަކުގެ ސީލް ނުކަނޑައި ،ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ
މުވައްޒަފެއްގެ ހަވާލުގައެވެ.
(ށ)

ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަކުރާ ،އެ ތަނުގެ އެކި
އޮފީސްތަކަށް ނުކަނޑާ ގެންދާ ޕާރުސަލްތައް މެއިލް ބޭގަށްލުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން
ސީލް ކޮށްގެން ގެންދެވިދާނެއެވެ.

(ނ)

ރީޖަނަލް ޕޯސްޓް އޮފީސް އަދި ކަސްޓަމްގެ އޮފީސް ޤާއިމުކުރެވިފައިނުހުންނަ
ރަށްރަށަށް އެޑްރެސްކޮށް ގެންނަތަކެތި ،ޕޯސްޓް އޮފީހާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައި ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ،ކަސްޓަމްސް އަދި ސެކިއުރިޓީ
ބޭނުމަށް

ބަހައްޓަން

ނުޖެހޭ

ތަކެތި

އެޑްރެސްކުރެވިފައިވާ

ފަރާތަށް

ފޮނުވާލެވިދާނެއެވެ.
އެކްސްޕޯޓް މުދާ ގެންދިއުން

16.

(ހ)

މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެވޭނީ މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތުން ލިޔުމަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުން ،ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ
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އުސޫލެއްގެ ދަށުންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މުދަލަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ
ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެލިބުނު ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން
އުފުލަންވާނެއެވެ.

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން
އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް

17.

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

ގެންދެވޭ މުދާ

ގެނައުމާއި ގެންގޮސް ހަދަންވާނީ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ތަކެތި
ޝިޕް ސްޓޯރސް އަށް
މުދާދޫކުރެވޭނެ އުޅަނދުފަހަރު

18.

ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ
އުޅަނދުފަހަރަށާއި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ދިވެހިރާއްޖެ
ޤާނޫނުތަކަށް

ބައިވެރިވާ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި

އެއްބަސްވުންތަކާއި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަނޑައަޅާ

އުޅަނދުފަހަރަށެވެ.
ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި

19.

ޝިޕް ސްޓޯރސް އަށް

20.

ދޫކުރެވޭ ތަކެތި

(ހ)

ޝިޕް ސްޓޯރސްގެގޮތުގައި ބަލާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  18ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ ސްޕެއަރޕާސްޓްސްއާއި ،ބޯޓުގެ
އިކުއިޕްމަންޓާއި ،އާލާތްތަކާއި ،ތެލާއި ،ފެނާއި ،ފަޅުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތި
ފަދަ ތަކެއްޗެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތެޔޮ ދޫކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ދެވަނަ
ބައިގެ ހަތްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

(ނ)

ްޖއަށް ގެންނަ މުދާ ހުންނަންވާނީ ޝިޕް
ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި ރާއ ެ
ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި އެ ތަކެތި ގެންނަ އުޅަނދުގެ ނަމުގައި ކޮންސައިން
ކޮށްފައެވެ.

މުދާދޫކުރުން

(ހ)

ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ،މުދާ ގެންދާ އުޅަދެއްގެނަމުގައި
ގަވާއިދުން ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމުމަށްފަހުގައެވެ.

(ށ)

ބަނގުރަލާއި ،އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި ،ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ޝިޕް
39

ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ރާއްޖޭގެ
ސަރަޙައްދުގައި،

ކަސްޓަމްސްގެ

ކޮންޓްރޯލުގައި

އޮތް

އުޅަނދެއްގެ

ބޭނުމަށް،

ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަކަށް ،ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކުން ،ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި ،އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއިން
އިސްތިސްނާވާ ގޮތެއްގެ މަތީން މި ބާވަތްތައް ދޫކުރުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
(ނ)

ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި އެތެރެކުރާ މުދަލަކީ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ހުއްދަ ނަގަންޖެހޭ މުދަލެއްނަމަ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާ އެކުގައި
އެ ހުއްދައިގެ އަސްލު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާތަކެތީގެ ތެރެއިން ބަނގުރަލާއި ،އޫރުމަހާއި ،މި
ދެބާވަތް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައި ހުންނަ އެހެނިހެން ތަކެތި ޝިޕްސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި
ދޫކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .ހަތިޔާރުކަމަށް ބެލެވޭ
އެއްވެސް ބާވަތެއް ދޫކުރެވޭނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެކިއުރިޓީން އެ ކަމަށް ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ.
މަނާތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ،މިނޫން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝިޕްސްޓޯރސްގެ
ގޮތުގައި ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

(ބ)

ޝިޕް

ސްޓޯރސްގެ

ގޮތުގައި

ގެންނަ

ތަކެތި

ުމށް
ބެހެއްޓ ަ

ޚާއްޞަކުރެވި،

ކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް ހެދިފައިވާ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކުގައި
ބެހެއްޓުމަށް ޝިޕްސްޓޯރުގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ތަކެތި ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއް ނެތްނަމަ،
ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އުޅަނދަކަށެވެ.

(ކ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ނުހުންނަ
ފަރާތްތަކުން ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރުން
ގެންނައިރު އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު ރާއްޖޭގައި ނެތްނަމަ ،އެ ތަކެތި
ދޫކުރެވޭނީ ،އުޅަނދު ރާއްޖެ އައުމުންނެވެ .އުޅަނދު ނެތިގެން މުދާ ދޫނުކުރެވި
ބެހެއްޓޭ

މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

ދައްކަންޖެހޭ

ޑެމަރޭޖްފީގެ

މައްސަލަ

ހަމަޖައްސަންޖެހޭނީ ،އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ.
މާސްޓަރާއި އެޖެންޓުގެ ޒިންމާ

21.

ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ މުދާ ،އެ އުޅަނދަކަށް ގެންދިއުމަކީ އުޅަނދުގެ
މާސްޓަރ ނުވަތަ އެޖެންޓުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި ޝިޕްސްޓޯރގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ މުދަލެއް،
އެ މުދަލެއް ދޫކުރެވޭ އުޅަނދު ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމާއި ،ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގެ
ފަޅުވެރިން ފިޔަވައި އެހެންފަރާތަކަށް ދީ ނުވަތަ ވިއްކުމަކީ ކުށެކެވެ .މިފަދަ ކުށެއް
ކޮށްފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ އުޅަނދުގެ
40

މާސްޓަރ ނުވަތަ އެޖެންޓާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ފޮނުވާ ތަކެތި

ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ
ބޭނުންތަކަށް ގެންނަ ތަކެތި

22.

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ،ޑިއުޓީ މާފު
ެނނަ ތަކެއްޗާއި،
ދާއިރާތަކަށް ގެންނަ ތަކެއްޗާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޒާތީ ބޭނުންތަކަށް ގ ް
ކޮރެސްޕޮންޑެންސް އަދި ޑޮކިއުމެންޓްސް ފަދަ ތަކެއްޗާއި ،ޑިއުޓީ ދައްކަން ނުޖެހޭ އަގުހެޔޮ
ކޮންސައިންމަންޓުތަކާމެދު

ޢަމަލުކުރެވޭނީ،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ކަނޑައަޅާ

އުސޫލާ

އެއްގޮތަށެވެ.
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުން

23.

އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު

24.

(ހ)

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން
ދަތުރުވެރިން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޒާތީ
ބޭނުންތަކަށް ގެންނަ

ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ

އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.
(ށ)

ެއން
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރ ި
ދަތުރުވެރިން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންނަ މުދަލާއި ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޒާތީ
ބޭނުންތަކަށް ގެންނަ މުދަލުން ،ޑިއުޓީ މާފުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ
މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ،އެފަދަ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް
އޮފް

މިނިސްޓްރީ

އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމަންޓުން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ގަވާއިދާ

އެއްގޮތަށެވެ.

ހުށަހެޅުން

(ހ)

ެނނަ
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ގ ް
ތަކެއްޗާއި ،މި ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ވނަ ބައިގައި
މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ަ 3
ިޔން ހުށަހަޅައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާއި އެހެނިހެން ލ ު
ކަސްޓަމްސްއަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުންނެވެ.

(ށ)

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ
ދައްކަންޖެހޭ ތަކެއްޗާގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއާ މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ މުދަލުގެ
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ވެރިފަރާތުންނެވެ .އަދި ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި
މުޢާމަލާތްކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ ބައިގެ އެއްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިއެއް ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ
ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ

25.

(ހ)

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން އެތަކެތީގެ އޭޖެންޓް މެނިފެސްޓެއް ،ލޯކަލް ކޫރިއަރ

ތަކެތީގެ އޭޖެންޓް މެނިފެސްޓް

އެޖެންޓް ކަސްޓަމްސަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އޭޖެންޓް މެނިފެސްޓާއެކު ތިރީގައި

ހުށަހެޅުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

1.

ޑެލިވަރީ އޯޑަރ؛

2.

ކޫރިއަރ ނުވަތަ ޕޯސްޓު އެއަރވޭބިލް؛

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ އޭޖެންޓް
މެނިފެސްޓުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

(ނ)

1.

ތަކެތި ގެނައި މިހާގެ ފުރިހަމަ ނަން؛

2.

ތަކެތި ގެނައި މިހާގެ އެޑްރެސް؛

3.

ދާގީނާގެ އަދަދާއި މުދަލުގެ ބާވަތް؛

4.

ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ގެނެސްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ ،އެކުންފުނީގެ ނަން.

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއްވެސް އޭޖެންޓް
މެނިފެސްޓުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން އޭޖެންޓް މެނިފެސްޓުގައި ނުހިމެނޭ
ތަކެތި ޝިޕްމަންޓުގައި ހުރެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ ބައިގައި
ުރވޭނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓް ޖޫރިމަނާ ކ ެ

ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން

26.

ތަކެތި ކަސްޓަމްސްގެ

27.

ބލައި ފާސްކުރެވޭނީ މި
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި ަ
ގަވާއިދުގެ  12ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކޮންޓްރޯލްގައި ބެހެއްޓުން

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި ދޫކުރެވެންދެން އެ ތަކެތި
ުވފައިވާ ފަރާތުގެ
ހުންނާނީ ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި ،މުދާ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލ ެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.
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ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް

28.

އަނބުރާ ފޮނުވާލުން

29.

ތަކެތި ބޭރުކުރުން

30.

ގެންދިއުން

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް
ގެންދެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ހ)

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން
ބޭނުންނުވާނަމަ ،އެތަކެތި ފޮނުވި ފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން
ދވަހު ލޯކަލް
އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ބޭނުންވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރާ ު
ކޫރިއަރ އޭޖެންޓަށް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ .އެ ތަކެތި ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 07
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށްފަހު ލޯކަލް ކޫރިއަރ
އޭޖެންޓް ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި ،ލޯކަލް ކޫރިއަރ
އޭޖެންޓްގެ ހާޒިރުގައި ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ،ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓަށް ދޫކުރެވޭ
ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު،
އ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 05ފަހެއް)
ެ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓް ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ުވހުން ފެށިގެން ( 07ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި އަނބުރާ
ހުއްދަ ދޭ ދ ަ
ފޮނުވާލުމަށްފަހު ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓް ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ެއން
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރ ި
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތި ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުއްދަތުގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ
ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ބޭރުކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޝިޕްމަންޓުތައް
ްވނެއެވެ.
ޕްރޮސެސް ކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަނ ާ
(ހ)

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

(ށ)

ޝިޕްމަންޓްގެ އެއަރވޭބިލް؛

(ނ)

ޖަދުވަލު

މި

ގަވާއިދުގެ

6

ގައި

(ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުދަލަށް).
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގުޑްސް

ޑިކްލަރޭޝަން.

ހަވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުތުމަށް އެތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ދިނުން
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

31.

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

32.

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

33.

ވަދެނުކުތުމަށް ހުއްދަ ދިނުން

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތަކަށާއި

ރަސްމީ

ބަނދަރުތަކުގައި

ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނަށް މީހުންނާއި އުޅަނދުފަހަރު އަދި
ވެހިކަލްފަދަ ތަކެތި ވަދެނުކުތުމަށް ،އެތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ދޭންވާނީ
ގަވާއިދުން ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް
މީހުންނާއި އުޅަނދުފަހަރު އަދި ވެހިކަލްފަދަތަކެތި ވަދެނުކުމެވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ވަދެނިކުމެވާ މީހުން

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
އނޫންވެސް ބޭނުމަކު އެސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވާ އެންމެހައި
މީހުންނާއި ެ
ފަރާތްތައް ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވުމުގެ ހުއްދަ އެތަންތަން
ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ދޭންވާނީ ،އެ ހުއްދަ ދޫކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން
އެތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހައި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ

.މިގޮތުން

ހުށަހެޅޭ ލިޔުންތަކަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް އެމީހެއްގައި ފުރިހަމަވާކަން ދެނެގަނެވޭނެ ލިޔުންތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުޅޭއިރުއާއި އެތަންތަނަށް ވަދެނިކުމެވުމުގައި،
އެތަން ތަނަށް ވަދެނުކުމެވުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ނުވަތަ ފާސް އަބަދުވެސް
ފެންނަގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ވަދެނިކުމެވާ އުޅަނދުފަހަރާއި

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް އުޅަނދުފަހަރު ނުވަތަ ވެހިކަލް ވަދެނިކުމެވުމުގެ ހުއްދަ
އެތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ދިނުމަށްފަހު ،ހުއްދަ ދެވުނު އުޅަނދު ނުވަތަ ވެހިކަލްގެ

ވެހިކަލްފަދަ ތަކެތި

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި ،ބާވަތް ،އެ ހުއްދަ ދެވުނުތާ ގިނަވެގެން 3

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި (ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭންވާނެއެވެ.
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

34.

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

35.

ވަންނަންޖެހޭ ބޭނުން

ވަދެނިކުމެވާންޖެހޭ ތަންތަން

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަންވާނީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ ޑިއުޓީ އަދާކުރުމަށް
ުވތަ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ބޭނުން ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ.
ނ ަ
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް މީހުންނާއި އުޅަނދުފަހަރު އަދި ވެހިކަލްފަދަތަކެތި ވަދެ
ނުކުމެވާންވާނީ އެކަމަށް ޚާއްޞަކުރެވި އަދި ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ދޮރާށިތަކުން
44

ނުވަތަ އެފަދަ ތަންތަނުންނެވެ.
ހުއްދަ ދިނުމުގައި
ކަސްޓަމްސްއިން ބަލާނެ

36.

ޮށފައިވާ
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވާ މީހުންގައި ތިރީގައި ބަޔާންކ ް
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

މިންގަނޑު

(ހ)

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ،އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،ޙުކުމް ތަންފީޒްކޮށް ނިމުނުތާ ،ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު
އަދަބު މާފުކުރެވުނުތާ ( 03ތިނެއް) އަހަރު ވެފައިވުން.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖީނާއީ މައްސަލައެއް
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ( 12ބާރަ) މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް
ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ،ނުވަތަ އެޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު
އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ ( 01އެކެއް) އަހަރު ވެފައިވުން.

ސަރަޙައްދުތަކަށް
ވަދެނިކުމެވުމުގެ ދާއިމީ

37.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ މި
ގަވާއިދުގެ

ހުއްދައާމެދު ކަސްޓަމްސްއިން

ވަނަ

36

ފަރާތަކަށްވާނަމަ،

ނިންމާ ގޮތެއް އެންގުން

މާއްދާގައި

ކަސްޓަމްސްގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ސަރަޙައްދުތަކަށް

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާ
ހުއްދަ

ވަދެނުކުމެވުމުގެ

އެފަރާތަކަށް ދެވޭނެއެވެ.
(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތަކަށް

ވަދެނުކުމެވުމުގެ

ހުއްދަ

އެދި

ހޯދުމަށް

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ލިބޭތާ ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި (ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) އެހުށަހެޅުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ޝަރުޠު ހަމަނުވާ އެއްވެސް
ުވނެއެވެ.
ފަރާތަކަށް ،ސަރަޙައްދުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އެ ހުއްދަ ދީގެންނ ާ

ހުއްދައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ކަސްޓަމްސްއަށް ދިނުން

38.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދަ އެތަންތަން ހިންގާ
ފަރާތްތަކުން ދޭތާ ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ސަރުކާރު ބަންދު
ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) އެ ހުއްދައާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް
ަނވާނެއެވެ.
ހުށަހަޅ ް

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ،އެއްވެސް
ސަބަބަކާހެދި ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ ،އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރާތާ ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް)
ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

(ސަރުކާރު

ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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ބަންދު

ދުވަސްތައް

ނުހިމަނައި)

އެކަން

(ނ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް

ވަދެނިކުމެވުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުގެ

ފާހުގައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެގެން ،އެކަން ހުއްދަ ދޫކުރި ފަރާތަށް
އަންގައިފިނަމަ ،އެކަން އެންގިތާ ގިނަވެގެން 3

(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

(ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް
ދޭންވާނެއެވެ.
ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން

39.

ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން

40.

ސަރަޙައްދުތަކަށް

41.

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ކުށެއް ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހަކު ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން
އުޅޭކަމަށް

ނުވަތަ

ކުރަމުންދާ

ކަމަށް

ނުވަތަ

އެފަދަ

ކުށެއް

ކުރުމުގައި

ބައިވެރިވިކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައިގައި
ދަޢުވާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިމެންދެން ،ނުވަތަ އެ މައްސަލައާމެދު ޝަރީޢަތުން
ގޮތެއް ނިމެންދެން އެ މީހަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމަށް ،އެ ހުއްދަ
ދޫކުރި ފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކާމެދު
ކަސްޓަމްސްގެ

ތަޙުޤީޤަށް

ސާބިތުވެފައިވާ

މައްސަލަ،

ޝަރީޢަތަށް

ސާބިތު

ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ ،ހިފެހެއްޓިފައިވާ ހުއްދަ
އަލުން އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތަކާމެދު
ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލަ ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ،
އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމަށް ،އެ ހުއްދަ ދޫކުރި ފަރާތަށް
ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ައފިނަމަ ،އެ
ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގ ި
ހުއްދަ ދޫކުރި ފަރާތުން އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށް ،ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް އެކަން
އެންގުމަށްފަހު ގިނަވެގެން ( 03ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ސަރުކާރު ބަންދު
ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ވަދެނިކުމެވުމަށް ދޫކުރެވޭ

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް މީހުންނާއި އުޅަނދުފަހަރު އަދި ވެހިކަލްފަދަތަކެތި
ވަދެނުކުމެވުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދަ ދޫކުރަންވާނީ ،އެ ހުއްދަ ދޫކުރަން ބޭނުންވާ

ވަގުތީ ހުއްދަ

މީހުންނާއި އުޅަނދުފަހަރު އަދި ވެހިކަލްފަދަތަކެއްޗާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅައި ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ވަގުތީ ހުއްދައަށް އެދި ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅާ ވަގުތު އެ ހުއްދައާމެދު ކަސްޓަމްސްއިން ނިންމި ގޮތެއް ،ކަސްޓަމްސްއަށް
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ލިޔުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކު
ސަރަޙައްދެއްގައި ހުއްޓާ އެ

42.

ަރތްތަކުން ،އެ
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ ފ ާ
ތަންތަނަށް ވަދެ އުޅުމުގައި ،އެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް

ތަނުން ނެރުން

ހުރަސް އެޅިދާނެ ފަދަ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ މީހަކު އެ
ސަރަޙައްދުން ނެރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތައް

43.

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

44.

ގިންތިތަކަށް ބެހުން

ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތައް ގިންތިތަކަށް
ބަހައި ،ޚާއްޞަކުރެވޭ ތަންތަނަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ނުވަތަ ފާހެއް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ފެށުމުގެ ކުރިން

(ހ)

ުތކަށް
މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދ ަ
ވަދެނުކުމެވުމުގެ

ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަނުމުގެ

ހުއްދަ

ދޫކުރެވިފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ

އެންމެހައި

މަޢުލޫމާތު،

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ

ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް

ތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު
ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ،މި ގަވާއިދުގެ  36ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް

އެމީހެއްގައި

ފުރިހަމަނުވާނަމަ،

އެފަރާތަކަށް

ދޫކުރެވިފައިވާ

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރަންވާނެއެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު
އިހުމާލުވާ މުދަލުގެ ޑިއުޓީދެއްކުން
އިހުމާލުވާ މުދަލުގެ

45.

އިހުމާލުވުންކަމުގައި ބެލުން

46.

ޑިއުޓީދެއްކުން

ަމސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކަސްޓ ް
ދަށުން ދޫކޮށް ނިމެންދެން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން މުދަލެއް ގެއްލި ހަލާކުވެ ނުވަތަ
ީއށްވާ ފައިސާ،
އފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލެއްގެ އިމްޕޯޓް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓ ަ
ެ
އެ މުދަލެއް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ.
އަދި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލު އެ މުދަލެއް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކުން
ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން
އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން އެ މުދަލަށް އިހުމާލުވީ
47

ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
1.

މުދާ ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާކަން ،މުދަލުގެ މެނިފެސްޓުންނާއި މުދާ
ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ ޓެލީޝީޓުން އެނގޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން
މދާެ ،
އ
ގަވާއިދުން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވިފައިނުވާ ު
މުދާ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނެތުން.

2.

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

3.

މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ބަދަލު ކުރުމުގައި
ނުވަތަ މުދާ އުފުލުމުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ކަމެއްކުރުމުގައި މުދާ
ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން މުދަލެއް ގެއްލި ނުވަތަ
ހަލާކުވެ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވުން.

(ށ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތަކަށް ނުފެތޭގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ
މުދަލެއް

ދަށުގައިހުރި

ގެއްލި

ނުވަތަ

ހަލާކުވެ

ނުވަތަ

އެފަދަ

ކަމެއް

ަރތުން އެ މުދަލަކަށް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލެއް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފ ާ
އިހުމާލުވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅާނީ

ކަސްޓަމްސްއިން އެ މައްސަލައެއް

ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްފަހުއެވެ.
މުދަލުގެ ތަފުސީލު ބެލުމާއި

47.

އިސްތިސްނާ

48.

މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން

އިހުމާލުވާ މުދަލުގެ ޑިއުޓީ ދެއްކުމުގައި ،ތަފާތު ޕެކިންގގ ގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ
ުވތަ އެ މުދަލާ
ދާގީނާގައި ހުންނަ މުދަލުގެ ތަފުސީލުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ،އެ ޝިޕްމަންޓް ނ ަ
ގުޅޭ ލިޔުންތަކުން އެނގެން ހުންނަ މުދަލުގެ ތަފްސީލަށެވެ .އަދި އެ މުދަލަށް ޑިއުޓީ
ދައްކާނެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ  05ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބެލެހެއްޓުމާ
ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ ޓެލީ ޝީޓުން ހަމަ ކަމަށް ދައްކައި މުދަލެއްގެ ނުވަތަ
ދާގީނާއެއްގެ ބޭރުފުށަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބިހުރެ ،ދާގީނާއެއްގެ ތެރެއިން
ުމށްފަހު،
މުދަލެއް މަދުވެއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރ ަ
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ
އެ

މުދަލެއް

ބެލެހެއްޓުމާ

ހަވާލުވެފައިވާ

ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

48

ފަރާތުން

ނުނެގުމުގެ

އިޚުތިޔާރު

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން
ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރަން ބޭނުން ނުވެގެން މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތުން ދޫކޮށްލާނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އެ މުދަލެއް
ޑިއުޓީ ނެގުމުން އިސްތިސްނާވެއެވެ.
1.

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން
ނައްތާލުން.

2.
(ނ)

ޤުދުރަތީ ހާދިސާއެއްގައި މުދަލެއް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވުން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން މުދަލެއް ހަލާކުކޮށްލުމުން ހުންނަ ،އޭގެ ބޭނުން ނުހިފޭ ސާމާނު
ރާއްޖެއަށް

އެތެރެކޮށްފިނަމަ،

އެފަދަ

ތަކެއްޗަށް

ދައްކަންޖެހޭ

ޑިއުޓީ

ދައްކަންވާނެއެވެ.

ދެވަނަ ބައި
ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރާއި ރާއްޖެއިން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރު
އެއްވަނަ ބާބު
އުޅަނދުފަހަރު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނައުމާއި ދޫކުރުން
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ
ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރު

49.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ބޭރުދަތުރުކުރާ

އުޅަނދުފަހަރުގެ

ތެރެއިން،

ރާއްޖެއިން

ބޭރުން

ރާއްޖެއަށް

އަންނަ

އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް ވަންނަ ވަގުތުން ފެށިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ހަމަޖެހެންދެން އޮންނާނީ ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ
ދަށުގައެވެ.
(ހ)

ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް ނުކުންނަންދެން؛

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  50ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްގެ
ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުން އެ އުޅަނދު ދޫކުރަންދެން؛
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ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުން ދޫކުރުން

50.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

51.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެދަށުން އުޅަނދުފަހަރު ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އުޅަނދު ޗެކްކުރުމަށް އެދޭ
ފޯމު؛

2.

އެ އުޅަނދަކީ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ،
އެ

އުޅަނދުގެ

ރަޖިސްޓަރީ

ރާއްޖޭގެ

ފަރާތަކަށް

ބަދަލުކުރުމަށްފަހު،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ
ލިޔުން؛
(ށ)

އުޅަނދެއް ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭނީ ،އެ އުޅަނދެއް އެންމެ
އ އުޅަނދަކަށް
ފަހުން ކުރި ދަތުރުގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ މުދާ ބޭލުމަށްފަހުެ ،
ުމން އެ އުޅަނދު ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި
ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކ ު
ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ދަތުރުކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއް ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި
އުފައްދާފައިވާ އުޅަނދެއް ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއްގެ ގޮތުގައި

ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއެކު

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ

އެ އުޅަނދު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނެވޭނެއެވެ.

ދަށަށް ގެނައުން

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އެ އުޅަނދު ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް
ފަހުއެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް އަރައިފޭބުމާއި ،ތަކެތި އަރުވައި ބޭލުން

އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސް
އައިސްވުމާއި ތަކެތި އަރުވައި
ބޭލުން

52.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ނެތި ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮންނަ
އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސް އައިސްވުމާއި ،ތަކެތި އަރުވައި ބޭލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

50

(ށ)

އހެން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެރުމުގެ ކުރިން ެ
އެއްވެސް މީހަކު އަރައިފޭބުމާއި މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ބލުމަށް
(ނ) ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ެ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން އުޅަނދުފަހަރަށް އެރުމާއި ،އެހެން
ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން ،އެ ޤާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އުޅަނދުފަހަރަށް އަރާ އެރުންތައް މި މާއްދާގެ (ށ) އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސް
އައިސްވުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ

53.

ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސް އައިސްވުމާއި ތަކެތި އަރުވައި ބޭލޭނީ،

ހުއްދަ ހޯދުން

އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސް
އައިސްވެވޭނެ ފަރާތްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި ،ކަސްޓަމްސްގެ
ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަކުރާ ސަރަޙައްދަކުން ،ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

54.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސް އައިސް ވެވޭނީ މި
ަތން ފާސް
ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމ ި
ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދެއްގެ ކުރޫއެއް ނުވަތަ ފަސިންޖަރެއް
އެ އުޅަނދަކަށް އަރައި ފޭބުމަށް ފާހެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.

ފަޅުވެރިން ގެންނަ ތަކެތި
ބޭލުން

55.

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން ގެންނަ ،ކުރޫ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި
ހިމަނާފައިވާ ތަކެތި ކްލިއަރ ކުރުމަށްޓަކައި އުޅަނދުން ބާލައިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް
ގެންނަންވާނީ ،ކަސްޓަމްސްއިން ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކުގައެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރުމާއި އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުން
އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް
ހޯދުން

56.

(ހ)

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކަށް
އައުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމެވެ.
މިގޮތުން އުޅަނދު ބަނދަރަށް އަންނަތާ ގިނަވެގެން ( 12ބާރަ) ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި
ކަސްޓަމްސްއިން އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ހޯދަންވާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް
އިމްތިޔާޒް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،އިންސާނީ ބާރު ނުފޯރާ
ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ
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ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި
ބަނދަރުކޮށްފައި އޮންނަ މުއްދަތު ނުހިމެނޭނެއެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ބަދަލުވުމުން ،އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް
ަރކަށް އުޅަނދު
ހޯދުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދ ަ
އަންނަންވާނެއެވެ.
އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް
ކްލިއަރެންސްދެވޭނެ

57.

(ހ)

ެވނީ މި
ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދ ޭ
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަރުތަކުންނެވެ.

ބަނދަރުތައް

(ށ)

ަރތައް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ރަސްމީ ބަނދ ު
ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ
ދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ތަންތަނުން އިންވާޑް ކްލިއަރެންސް ދެވިދާނެއެވެ.

އުޅަނދު އައުމާއެކު
ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުން

58.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކަށް އައުމާއެކު،
އެކަން އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ މާސްޓަރު ނުވަތަ އޭޖެންޓް ކަސްޓަމްސްއަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.

އޭޖެންޓަކު ނެތި އަންނަ
އުޅަނދުފަހަރު

59.

(ހ)

ަރންސް ދޭ
އޭޖެންޓަކު ނެތި ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް ކްލިއ ެ
ވަގުތުން

ފެށިގެން

48

(ސާޅީސްއަށެއް)

ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި

އޭޖެންޓަކު

ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ،އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މާސްޓަރު ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
އަދި އެ އުޅަނދަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދެވޭނީ މިގޮތުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކައި ނިންމުމުންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް ،ރާއްޖެއަންނަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ިއރެންސް ދޭ ވަގުތުން ފެށިގެން އޭޖެންޓަކު
އުޅަނދު ފަހަރަށް އިންވާރޑް ކްލ ަ
އދި 72
ހަމަޖެއްސުމަށް ( 72ހަތްދިހަދޭއް) ގަޑިއިރުގެ މުހުލަތެއް ދެވޭނެއެވެަ .
(ހަތްދިހަދޭއް) ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި އޭޖެންޓަކު ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ
 19ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އެ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ
ިގން
މާސްޓަރު ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެ އުޅަނދަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައ ެ
ކސްޓަމްސްއަށް ދައްކައި ނިންމުމުންނެވެ.
ދެވޭނީ މިގޮތުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ަ
ބޭނުމަށް

(ނ) ޕްރޮވިޜަންގެ

ރާއްޖެއަންނަ

15

(ފަނަރަ)

މީޓަރަށްވުރެ

ކުޑަ،

ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރަށް އޭޖެންޓްއަކު ނެތި ( 7ހަތެއް) ދުވަސްވަންދެން
ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަކުރާ ސަރަހައްދެއްގައި ބަނދަރުކުރެވިދާނެއެވެ.
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އޭޖެންޓްކަން ބަދަލުކުރުން

60.

ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

61.

ކަނޑުމަގުން އަންނަ

62.

އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓްކަމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓް ވަކިކޮށްފިނަމަ ،ނުވަތަ ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސްއިން އެ އޭޖެންޓް ވަކިކޮށްފިނަމަ ،އޭޖެންޓް
ވަކިކުރާތާ ގިނަވެގެން ( 48ސާޅީސްއަށެއް)

ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި އެ އުޅަނދަކަށް އެހެން

އޭޖެންޓަކު ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ( 48 .ސާޅީސްއަށެއް) ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި އޭޖެންޓަކު
ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ
އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މާސްޓަރު ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި އެ އުޅަނދަކަށް
ޮތން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދެވޭނީ މިގ ު
ދައްކައި ނިންމުމުންނެވެ.
(ހ)

ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގެކުރިން،
ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަނެތި އެ އުޅަނދެއް ،މަގަތު ފާލަން ،ކީވޯލް ،ބޯޓުފަހަރާއި އަދި
ަނޑފަހަރު ފަދަ ތަކެއްޗާއި ތަންތަނަށް ކައިރިކޮށް އެލޯންގސައިޑް ކުރުމަކީ
ބ ު
މަނާކަމެކެވެ.

(ށ)

ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގެކުރިން އެ
މނާކަމެކެވެ.
އުޅަނދަކަށް އެއްވެސް މީހަކު އަރައި ފޭބުމާއި މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަކީ ަ

އުޅަނދުފަހަރުގެ މަޢުލޫމާތު

(ހ)

ކަނޑުމަގުން

ރާއްޖެއަށް

އަންނަ

އުޅަނދުފަހަރުގެ

ތެރެއިން،

އޭޖެންޓަކު

ހަމަޖައްސައިގެން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ،ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ( 12ބާރަ) ގަޑިއިރުގެ

ހުށަހެޅުން

ކުރިން ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  8ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ" ،ވެސެލް އެރައިވަލް
އިންފޮމޭޝަން ފޯމު" ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓް ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ފޯމާއެކު އެ އުޅަނދެއްގެ ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫއިންގެ
ލިސްޓު ،އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އޭޖެންޓަކު
ނެތި ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫ ލިސްޓް
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާނީ ކްލިއަރެންސް ދޭ ގަޑީގައެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވިޔަސް ،ރާއްޖެއަންނަ ( 15ފަނަރަ)
މީޓަރަށްވުރެ ކުޑަ ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުޅަނދުފަހަރު ،ރާއްޖެ އައުމުގެ ( 12ބާރަ)
ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،އެސްޓިމޭޓެޑް ޓައިމް އޮފް އެރައިވަލް (އީ.ޓީ.އޭ) ހުށަނޭޅޭ
ހާލަތުގައި ،އެސްޓިމޭޓެޑް ޓައިމް އޮފް އެރައިވަލް (އީ.ޓީ.އޭ) ހުށަނޭޅުނު ސަބަބު
ަނވާނެ އެވެ.
ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔުމާއެކު ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅ ް

(ނ) އުޅަނދުގެ އީ.ޓީ.އޭ އަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ،ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ވަޞީލަތެއް
މެދުވެރިކޮށް ،ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ.
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ވައިގެމަގުން އަންނަ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ޕެސެންޖަރ

63.

ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ  01ގަޑިއިރުގެ ކުރިން،
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕެސެންޖަރ މެނިފެސްޓު އެ އުޅަނދެއްގެ

މެނިފެސްޓް ހުށަހެޅުން

އޭޖެންޓް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ަކން
ފަސިންޖަރުންގެ ފުރިހަމަ ނަން؛ (ސާ ނޭމް އަދި އެހެނިހެން ނަންތައް ވ ި
އެނގޭގޮތަށް)

(ށ)

ފަސިންޖަރުންގެ ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު؛

(ނ) ފަސިންޖަރުންގެ ޖިންސް.
ފްލައިޓް ޝެޑިއުލް ހުށަހެޅުން

64.

ވައިގެމަގުން އަންނަ

65.

ފލައިޓް ޝެޑިއުލް،
ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ް
ވައިގެ ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެޝެޑިއުލްއަށް
ގެނެވޭ އުނިއިތުރާއި ،ޝެޑިއުލްގައި ނުހިމެނި ރާއްޖެއަށް އަންނަ އެހެނިހެން ފްލައިޓުތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ،އެފްލައިޓެއް އައުމުގެ  01ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް

އުޅަނދެއްގެ

ކްލިއަރެންސް ދިނުން

ކަނޑުމަގުން އަންނަ
އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް
ކްލިއަރެންސް ދިނުން

ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށް ،އެ
ޖެނެރަލް

ޑިކްލަރޭޝަން،

އެ

އުޅަނދެއްގެ

އޭޖެންޓް

ކަސްޓަމްސްއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
66.

(ހ)

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށް،
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ މާސްޓަރު ނުވަތަ އޭޖެންޓް
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް (ލާސްޓް ޕޯރޓް ކްލިއަރެންސްގެ އަސްލު)؛

2.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ
ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫ ލިސްޓް (ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އަދި ޕޯޓް ހެލްތުން އެންޑޯޒް
ކުރެވިފައިވާ)

3.

ޭޝން؛
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  9ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކުރޫ ޑިކްލަރ ަ

4.

ކުރޫންގެ ޕަރސަނަލް އިފެކްޓްސް ލިސްޓް؛
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5.

ޝިޕް ސްޓޯރސް ލިސްޓް؛

6.

ބޮންޑު ސްޓޯރސް؛

7.

ޓްރާންސިޓް ކާގޯ މެނިފެސްޓްގެ ކޮޕީ؛

8.

ޕޯޓް އޮފް ކޯލް ލިސްޓް؛

9.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ސެކިއުރިޓީ ކްލިއަރެންސްގެ ކޮޕީ؛

10.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  11ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެނެރަލް ޑިކްލަރޭޝަން
(ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް
އެމިގްރޭޝަން އަދި ޕޯޓް ހެލްތުން އެންޑޯޒް ކުރެވިފައިވާ)

11.

އަލަށް އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސްދޭ އުޅަނދެއްނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 10ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް އެ އުޅަނދެއްގެ ކުރެހުމާއި
ސްޕެސިފިކޭޝަންސް.

(އަލަށް

ކްލިއަރެންސް

ދޭ

އުޅަނދެއްކަމުގައި

ނުވިނަމަވެސް ،އެ އުޅަނދަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ ،އެ
އުޅަނދެއްގެ ކުރެހުމާއި ސްޕެސިފިކޭޝަންސް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ).
(ށ)

ކަސްޓަމްސްއިން

އުޅަނދަކަށް

އިންވާރޑް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ،

ސަރުކާރުގެ

އިދާރާތަކުން

ކްލިއަރެންސް ދޭންވާނީ ތިރީގައި
އެ

އުޅަނދަކަށް

ކްލިއަރެންސް

ދިނުމުންނެވެ.
1.

ޕޯޓް ހެލްތުގެ ކްލިއަރެންސް

2.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ސެކިއުރިޓީ ކްލިއަރެންސް

3.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަންގެ ކްލިއަރެންސް

(ނ) ކަނޑުމަގުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް
ދެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގެ
ފީ ،އުޅަނދުގެ މާސްޓަރ ނުވަތަ އޭޖެންޓް ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކްލިއަރެންސް ދިނުމަށް
ްސގެ އޮފިސަރުން ދިއުމުގައި އެ ތަނެއްގައި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ
ކަސްޓަމ ް
ޙާލަތެއްގައި ،ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނަށް އެ ތަނެއްގައި ތިބެވޭނެ ތަނެއް
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ހަމަޖެއްސުމާއި ،އެ ތަނުގައި ތިބުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުންނަށް ބޭނުންވާ
ާސޓަރ ނުވަތަ އޭޖެންޓް
ކަންތައްތައް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި އުޅަނދުގެ މ ް
ކަސްޓަމްސްއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.
(ބ)

އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން ބޭނުންވާ
ލިޔުންތައް އުޅަނދުގެ މާސްޓަރ ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަރައިތިބޭ
މީހުން ގޮވައިގެން އަންނަ

67.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަރައިތިބޭ މީހުން ގޮވައިގެން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރަންވާނީ
ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބަނދަރުތަކުގައެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން އެއްވެސް ބަނދަރަކަށް ނުވަތަ

އުޅަނދުފަހަރު

ައތިބޭ މީހުން
ސަރަޙައްދަކަށް އެ އުޅަނދު ދިއުމުގެހުއްދަ ދެވޭނީ ،ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަރ ި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އަދި އެ
އުޅަނދު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމި ،އަދި އެ
މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް އަންނަ
އުޅަނދުފަހަރަށް އެޑްވާންސް

68.

(ހ)

އެޑްވާންސް ކުލިއަރެންސަކީ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ
އުޅަނދުފަހަރަށް ކްލިއަރެންސް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަންޖެހޭ

ކްލިއަރެންސް ދިނުން

ކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު ،އެ އުޅަނދަކަށް ނުގޮސް ދޭ ކުލިއަރެންސެވެ .
(ށ)

އެޑްވާންސް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށް އެދި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ،
އެ އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ( 12ބާރަ) ގަޑިއިރު ކުރިން އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓް
އ އުޅަނދު
ްވނެއެވެ .އުޅަނދަށް ކްލިއަރެންސް ދެވޭނީެ ،
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަނ ާ
ރާއްޖެއަށް އައުމުންނެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  11ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެނެރަލް ޑިކްލަރޭޝަން
(ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް
އެމިގްރޭޝަން އަދި ޕޯޓް ހެލްތުން އެންޑޯޒް ކުރެވިފައިވާ)؛

2.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ
ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫ ލިސްޓް؛ (ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އަދި ޕޯޓް ހެލްތުން އެންޑޯޒް
ކުރެވިފައިވާ)؛

3.

ލާސްޓް ޕޯޓް ކްލިއަރެންސް؛

(ނ) އެޑްވާންސް ކްލިއަރެންސް ދެވޭ އުޅަނދު ރާއްޖޭގައި ބަނދަރުކުރާތާ ( 2ދޭއް)
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލު،
56

އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމާއި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުން

އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް

69.

އުޅަނދުފަހަރަށް އައުޓްވާރޑް

70.

ހޯދުން

(ހ)

ކަނޑު މަގުންނާއި ވައިގެ މަގުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ދިއުމަށްޓަކައި ،ރާއްޖެއިން ފުރާ
ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ހޯދަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރޭގައި ،މަސްވެރިކަން
ކުރުން ފަދަ ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް ނުކުންނަ ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް
އުޅަނދުފަހަރެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ކްލިއަރެންސް ދެވޭނެ

(ހ)

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދެވޭނީ މި
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަނދަރުތަކުންނެވެ.

ބަނދަރުތައް

(ށ)

ަރތައް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ރަސްމީ ބަނދ ު
ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ
ދެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ތަންތަނުން އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދެވިދާނެއެވެ.

(ނ) އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ނުހޯދައި ،އުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމާއި
ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުން ބޭރުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
(ރ)

ރާއްޖެއަށް މުދާހިފައިގެން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމުގެ ހުއްދަ
ދެވޭނީ ،އެ އުޅަނދެއްގެ މެނިފެސްޓާއި ޓެލީ ޝީޓް އަޅާ ބަލާއިރު ،ރާއްޖެއަށް
ެއށް
ބޭލުމަށް އެ އުޅަނދެއްގެ ކާގޯ މެނިފެސްޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ހުރިހާމުދަލެއް ރާއްޖ ަ
ބާލާފައިވާނަމައެވެ.

(ބ)

އުޅަނދަށް އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދޭތާ ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި އެ
އުޅަނދަށް ފުރޭނެ ގޮތެއް ނުވެއްޖެނަމަ ،އަލުން އެ އުޅަނދަކަށް އައުޓްވާރޑް
ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށްފަހުގައި މެނުވީ ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ގޮސްގެންނުވާނެއެވެ.
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(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު މެދުވެރިވެފައިވާ އުޅަނދެއްގެ
އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް އައުކޮށްދެވޭނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ސަރުކާރުގެ
އިދާރާތަކުން އެ އުޅަނދެއްގެ ކްލިއަރެންސް ނިންމުމަށްފަހު ،ކުރިން އެ އުޅަނދަށް
ުވތަ
ދެވިފައިވާ އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސްގެ އަސްލު އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓް ނ ަ
މާސްޓަރ ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ކަނޑުމަގުން ފުރާ
އުޅަނދުފަހަރަށް ކްލިއަރެންސް

71.

(ހ)

1.

ޕޯޓް ހެލްތުގެ ކްލިއަރެންސް؛

2.

ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތުގެ ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ޕާމިޓް؛

3.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަނުގެ ކްލިއަރެންސް؛

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އުޅަނދެއް ފުރަން ކަނޑައަޅާ ވަގުތުގެ ލަސްވެގެން
 01ގަޑިއިރު ކުރިން އުޅަނދުފަހަރަށް އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށް ،ތިރީގައި

ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހުށަހެޅުން

ލިޔުންތައް،

އެ

އުޅަނދެއްގެ

އޭޖެންޓް

ނުވަތަ

މާސްޓަރ

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  11ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖެނެރަލް ޑިކްލަރޭޝަން؛
(ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް
އެމިގްރޭޝަން އަދި ޕޯޓް ހެލްތުން އެންޑޯޒް ކުރެވިފައިވާ)

2.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ
ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫ ލިސްޓް؛ (ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތް ،ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން އަދި ޕޯޓް ހެލްތުން އެންޑޯޒް ކުރެވިފައިވާ)

3.

ސެކިއުރިޓީ ކްލިއަރެންސް ފޯމުގެ އަސްލު؛

4.

ޕޯޓް ކޮންޓްރޯލް ޕަރމިޓް؛

5.

ސިންގަލް ވޮޔޭޖަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓްއިން ހުއްދަ ދީފައިވާނަމަ
އެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ؛

ވައިގެމަގުން ފުރާ
އުޅަނދުފަހަރަށް ކްލިއަރެންސް
ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުން
ހުށަހެޅުން

72.

ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމަށް،
ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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ލިޔުންތައް

އެ

އުޅަނދެއްގެ

އޭޖެންޓް

ްއށް
ކަސްޓަމްސ ަ

ކްލިއަރެންސް ނުދީ
ހިފެހެއްޓުން

73.

(ހ)

ޖެނެރަލް ޑިކްލަރޭޝަން؛

(ށ)

ކުރޫ އަދި ފަސިންޖަރުންގެ ލިސްޓް؛

ކަނޑުމަގުން އަންނަ އުޅަނދަކަށް އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ނުދީ ހިފަހައްޓައިދިނުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝެނަލް ސެކިއުރިޓީން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގައިފިނަމަ،
އެ އުޅަނދަކަށް ކްލިއަރެންސް ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް
ދިއުމާއި ،އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް އަރައި ފޭބުމާއި މުދާ އަރުވައި ބޭލުން

ހުއްދަކުރާ ހާލަތްތައް

74.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން
ތަންތަނަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައެވެ.
(ހ)

ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު  ،ޓޫރިސްޓް ބޭނުންތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް؛

(ށ)

މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް؛

(ނ) މަރާމާތުކުރުމަށް؛
(ރ)

އ ތަޙުލީލެއްގެ
އެކިއެކި ތަޙުލީލުތަކާއި ރިސާޗްތައް ކުރުމަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުެ ،
ނުވަތަ އެ ރިސާރޗެއްގެ ބޭނުންތަކަށް ދަތުރުކުރުމަށް؛

(ބ)

މީހުންނާއި މުދާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންސްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް؛

(ޅ)

އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގެންނަ އުޅަނދުފަހަރު ،އެ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި
ބޭނުންކުރުމަށް؛

(ކ)

ސޭފް އެންކަރޭޖަށް؛
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(އ)

އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ،މުދާ އުފުލުމަށް ލޯކަލް
ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ތެރެއިން ކޮންނަ ބޯޓު ،ޓަގް ،ބާޖް ،ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓް ލިބެން ނެތް
ޙާލަތެއްގައި އެ މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން
އުފުލުމަށް؛

(ވ)

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތެއް ތަންފީޒްކުރުމުގެ ގޮތުން ،ކަސްޓަމްސްއިން
ކަނޑައަޅާ އުސޫލަކާ އެއްގޮތަށް ،ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް
މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(މ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެންތަންތަނަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަދެވޭ އުޅަނދު ،އެ
އުޅަނދު ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ގޮސްގެން
ނުވާނެއެވެ .އަދި ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ފިޔަވައި އެއްވެސް
ފަރާތަކުން އެ އުޅަނދަށް އަރައި ފޭބުމާއި މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(ފ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެންތަންތަނަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދަކާ
ެހން އެއްވެސް
ކައިރިކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަދީފައިވާ އުޅަނދެއް ފިޔަވައި އ ެ
އުޅަނދެއް ،އެ އުޅަނދަކާ ކައިރިކުރުމާއި އެފަދަ އުޅަނދަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް
އަރުވައި ބޭލުމާއި މީހުން އަރައި ފޭބުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(ދ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެންތަންތަނަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދެއް
ކުރާ ދަތުރުގައި ،ދަތުރުމަތިން ތަކެތި ހޮވުމާއި ،ނެގުމަކީ މަނާކަމެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި
ޙާލުގައި ޖެހިފައިވަނިކޮށް ކަނޑުމަތިން ފެންނަ މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެ
އުޅަނދަށް ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ ތަކެތި އެރުވުން
ނުހިމެނޭނެއެވެ.

(ތ)

ަފށީގައި،
މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވުނުއިރު ،ކ.ތިލ ު
އެކިއެކި ބަނދަރުތަކުން މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދެމުން ގެންދިޔަ
ޚިދުމަތްތައް ،އެ އުސޫލުގެ މަތިން ،މިގަވާއިދު ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 90
(ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ދެވޭނެއެވެ .އެ މުއްދަތުގެ ފަހުން ކަސްޓަމްސްއިން
އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ިސޓަރީ
ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް ކަސްޓަމްސްގައި ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖ ް
ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ކާގޯ
އުޅަނދުފަހަރު ޚިދުމަތަށް

75.

(ހ)

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ކާގޯ އުޅަނދުފަހަރު ،ރަސްމީ ބަނދަރުތައް
ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ދާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ފުރަން
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އެދުމާއި ހުއްދަ ދިނުން

ކަނޑައަޅާ ވަގުތުގެ ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރު ކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  12ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ރަސްމީ ބަނދަރުތައް
ފިޔަވައި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް އެދޭ ފޯމު

2.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  13ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އެޕްލިކޭޝަން ފޮރ
އިންޓަރ އެޓޯލް ޓްރެވެލިންގ ޕާރމިޓް

3.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ
ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫ ލިސްޓް؛

4.

އެކިތަންތަނަށް އަރުވައި ބާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ މުދަލުގެ ތަފުސީލު އެނގޭނެ
ލިޔުން؛

(ށ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެންތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ޚިދުމަތަށް
ބނުންވާ ވަގުތު
އެދޭ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތާއި ތާރީޚަށްވުރެ ޚިދުމަތް ހޯދަން ޭ
އަވަސްވެ ނުވަތަ ލަސްވާނަމަ ،ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ވަގުތުގެ ( 8އަށެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި
ޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަގުތުން ފެށިގެން 72
(ހަތްދިހަދޭއް) ގަޑިއިރު ހަމަވާއިރު އެ ޚިދުމަތް ނުހޯދައިފިނަމަ ،އެޚިދުމަތަށް އެދި
ހުށަހެޅި ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފޯމު ބާޠިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ،ޚިދުމަތަށް އެދި އަލުން ފޯމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އުޅަނދުފަހަރު އެއްތަނުން

76.

(ހ)

އަނެއްތަނަށް ދިއުމުގެ

މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއެކު ދާ ކާގޯ އުޅަނދުފަހަރު
ފިޔަވައި ،އެހެން އުޅަނދުތައް ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެންތަންތަނަށް

ހުއްދައަށް އެދުމާއި ،އެ

ދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދު

ހުއްދަ ދިނުން

ޗެކުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ
ެސފައިވާ މުދާ
ދެވޭނީ ،އެ އުޅަނދެއް އެންމެ ފަހުން ކުރި ދަތުރުގައި ރާއްޖެއަށް ގެނ ް
ބޭލުމަށްފަހު ،އެ އުޅަނދެއް ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކޮށް އަދި އުޅަނދެއްގެ
ސްޓޯރސްގައި ސީލްކޮށްފައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެއްޗެއް ވާނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ސީލް
ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
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(ނ) ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެންތަންތަނަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ
ދެވޭނީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ ،އެ ފައިސާދެއްކުމުންނެވެ.
ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު

77.

(ހ)

ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި

ގޮވައިގެން

ފަސިންޖަރުން

ރާއްޖޭގެ

ޓޫރިސްޓް

އަތޮޅުތަކުގައި ދަތުރުކުރުމަށް

އުޅަނދުފަހަރަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އެ ފަދަ އުޅަނދުފަހަރު ފުރަން ކަނޑައަޅާ ވަގުތުގެ

ދަތުރުކުރުން

( 1އެކެއް) ގަޑިއިރުކުރިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  13ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އެޕްލިކޭޝަން ފޮރ
އިންޓަރ އެޓޯލް ޓްރެވެލިންގ ޕާރމިޓް.

2.

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

މި

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ

4

ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫ ލިސްޓް؛
3.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ނޯ އޮބްޖެކްޝަން
ލެޓަރ،

4.
(ށ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ކްރޫޒް ޕާމިޓް،

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކަށާއި ޔޮޓް މެރީނާތަކަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ އުޅަނދުފަހަރު،
ޔޮޓް

ރިޒޯޓްތަކަށާއި

ކައިރި

މެރީނާތަކަށް

ކުރަންވާނީ

އެތަންތަނުގެ

ުއދަ
ހ ް

ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.
މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި
އުޅަނދުފަހަރު އެއްތަނުން
އަނެއްތަނަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ
ދިނުން

78.

(ހ)

ބޭރުގައި

ރާއްޖެއިން

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
ބޭރުދަތުރުކުރާ

އުޅަނދުފަހަރާއި،

އުޅަނދުފަހަރު،

މަރާމާތު

ރާއްޖޭގައި
ކުރުމަށްޓަކައި

އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  13ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އެޕްލިކޭޝަން ފޮރ
އިންޓަރ އެޓޯލް ޓްރެވެލިންގ ޕާރމިޓް.

2.

ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު

މި

4

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ

ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫ ލިސްޓް؛
3.

ަވއިދުގެ ޖަދުވަލު  7ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އުޅަނދު ޗެކްކުރުމަށް އެދޭ
މި ގ ާ
ފޯމު؛
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4.

އުޅަނދުގެ މަރާމާތަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް މަރާމާތުކުރާ ފަރާތުން
ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުޅަނދެއް މަރާމާތުކުރުމަށް
ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އެ އުޅަނދެއް އެންމެ ފަހުން ކުރި ދަތުރުގައި ރާއްޖެއަށް
ގެނެސްފައިވާ މުދާ ބޭލުމަށްފަހު އެ އުޅަނދު ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް
ފަހުއެވެ.

(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުޅަނދެއް މަރާމާތުކުރުމަށް
ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އުޅަނދުގެ މަރާމާތަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު ކަމަށް ،އެ އުޅަނދު
މަރާމާތުކުރާ ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށެވެ .އުޅަނދު
މަރާމާތުކުރުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ،އުޅަނދު މަރާމާތުކުރާ
ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ ،އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
(ރ)

މަރާމާތުކުރުމަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދެއްގައި ފަތުރުވެރިން ގެންގުޅުމަކީ
މަނާކަމެކެވެ.

އިންޓަރ އެޓޯލް ޓްރެވެލިންގ

79.

އުޅަނދަށް މުދާ އެރުވުމާއި

80.

ވައިގެމަގުން އުޅަނދުފަހަރު

81.

ޕާމިޓަށް ބަދަލުގެނައުން

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެންތަންތަނަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ އުޅަނދުގެ ދަތުރު
ނުނިމެނީސް ،އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އިންޓަރ އެޓޯލް ޓްރެވެލިންގ ޕާރމިޓް އަށް ބަދަލެއް
ގެންނަން ޖެހިއްޖެ ޙާލެއްގައި އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އިންސާނީ ބާރު
ނުފޯރާ ޚާއްޞަ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސްއަށް ނުއެންގޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުން
މީގެތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ބޭލުން

(ހ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެންތަންތަނަށް ބާލަންވާނީ ،އެ ތަނަކަށް ބޭލުމަށް
ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވާ މުދަލެވެ.

(ށ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުން މުދާ އަރުވަންވާނީ އެ ތަނަކުން
އެރުވުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވާ މުދަލެވެ.

(ނ) ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން ގެންނަ ،ކުރޫ
ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ހިމަނާފައިވާ ތަކެތި ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް
ނުބޭލޭނެއެވެ.

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް
ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން

(ހ)

ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް ،ލޯކަލް ދަތުރެއް ކުރަން
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އެ އުޅަނދެއް އެންމެފަހުން ކުރި ދަތުރުގައި
ްމހައި ތަކެތި
އައި ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންނާއި ،ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ އެނ ެ
ބޭލުމަށްފަހު ،އެ އުޅަނދު ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.
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(ށ)

ޭރށް ދަތުރެއް
ވައިގެމަގުން ރާއްޖޭގައި ލޯކަލް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް ،ރާއްޖެއިން ބ ަ
ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އެ އުޅަނދު ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި
ފާސްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް

82.

(ހ)

ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ރަސްމީ
ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ ބޭލުމަށް އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ

މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ފީ

ހުއްދަ ދެވޭނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގެ  11ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.
(ށ)

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ރަސްމީ
ބަނދަރުތައް

ފިޔަވައި

އެހެން

ތަންތަނަށް

މުދާ

އަރުވައި

ބޭލުމުގެ

ކަންތައް

ބެލެހެއްޓުމަށް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ފޮނުވޭނީ މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގެ 12
ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.
(ނ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ކަންތައް
ފޮނުވޭ

ބެލެހެއްޓުމަށް

ކަސްޓަމްސްގެ

އޮފިސަރުން

އެތަންތަނަށް

ގެންދިއުމާއި،

ގެނައުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓުގެ ޚަރަދުގައި ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
(ރ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ކަންތައް
ބެލެހެއްޓުމަށް ފޮނުވޭ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން އެތަނެއްގައި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ
ޙާލަތެއްގައި ،އެއޮފިސަރުންގެ ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓުގެ
ޚަރަދުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްފަހު ،ދަތުރު ނިމޭތާ ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އތުރު ނުވާގޮތަށް
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ ި
ކަސްޓަމްސްއަށް ބިލް ކުރަންވާނެއެވެ.

ހަވަނަ ބާބު
ެޅން
ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ރާއްޖެއިން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކާގޯ މެނިފެސްޓް ހުށަހ ު
އޭޖެންޓުންގެ ޒިންމާ

83.

(ހ)

ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ރާއްޖެއިން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކާގޯ މެނިފެސްޓާ ގުޅިގެން
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ،އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
1.

ުދލާއި ،ރާއްޖެއިން
ކަނޑުމަގުންނާއި ،ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މ ަ
ބޭރުކުރާ މުދަލާއި ،އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބާލަންޖެހޭ ހުރިހާ މުދަލެއްގެ
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ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓް
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުން.
2.

ުވތަ
ކަނޑުމަގުންނާއި ،ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ޓްރާންސިޓް ނ ަ
ޓްރާންޝިޕްމަންޓް މުދަލުގެ އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓް
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުން.

3.

މެނިފެސްޓް

ހުށަހެޅުމަށްފަހު

މެނިފެސްޓަށް

ގެނެވޭ

އުނިއިތުރު

ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުން.
4.

އުޅަނދުގައި ކާގޯގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މުދަލެއް ނެތްނަމަ ،އެކަން
ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުން.

5.

އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ އެކިއެކި
ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުން

(ށ)

އޭޖެންޓަކު ހަމަނުޖައްސައި ރާއްޖެއަށް އަންނަ އަދި ރާއްޖެއިން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރާ
ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ،އުޅަނދުގެ
ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މާސްޓަރ ނުވަތަ ކެޕްޓަނުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް
މެނިފެސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ

84.

(ހ)

އންވާރޑް އަދި
ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި އަދި ބޭރުކުރާ މުދަލުގެ ި
އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓް ހުށަހަޅަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  14ގައި

ގޮތް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ.
(ށ)

ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި އަދި ބޭރުކުރާ މުދަލުގެ އިންވާރޑް އަދި
އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓް ހުށަހަޅަންވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  15ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ.

ކަނޑުމަގުން އަންނަ
އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންވާރޑް

85.

(ހ)

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ،އެ އުޅަނދު އެންމެފަހުން ފުރި
ބަނދަރަކުން ފުރައިގެން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު ( 72ހަތްދިހަ ދޭއް)

މެނިފެސްޓް ހުށަހެޅުން

ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުނަމަ ،އެ އުޅަނދަކުން ގެންނަ މުދަލުގެ އިންވާރޑް މެނިފެސްޓް އެ
ްސއަށް
އުޅަނދު ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ( 10ދިހައެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްޓަމ ް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު ،އެ އުޅަނދު އެންމެ ފަހުން ފުރި
ބަނދަރަކުން ފުރައިގެން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހޭދަވާ މުއްދަތު ( 72ހަތްދިހަ ދޭއް)
ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ ،އެ އުޅަނދަކުން ގެންނަ މުދަލުގެ އިންވާރޑް
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މެނިފެސްޓް އެ އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ  24ގަޑިއިރު ކުރިން ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އިންވާރޑް މެނިފެސްޓް

86.

އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓް

87.

މެނިފެސްޓުގައި މުދާ

88.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަގުތު

(ހ)

ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު އެ އުޅަނދު އެންމެ ފަހުން ފުރި
ބަނދަރަކުން ފުރައިގެން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ( 3ތިނެއް) ގަޑިއިރަށް
ވުރެ މަދުނަމަ ،އެ އުޅަނދުން ގެންނަ މުދަލުގެ އިންވާރޑް މެނިފެސްޓް އެ އުޅަނދެއް
ރާއްޖެއަށް

އައުމުގެ

30

(ތިރީސް)

މިނެޓުގެ

ކުރިން

ކަސްޓަމްސްއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރު އެ އުޅަނދު އެންމެ ފަހުން ފުރި
ބަނދަރަކުން ފުރައިގެން ރާއްޖެ އައުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ( 3ތިނެއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ
އިތުރުވާނަމަ ،އެ އުޅަނދުން ގެންނަ މުދަލުގެ އިންވާރޑް މެނިފެސްޓް އެ އުޅަނދު
ރާއްޖެއަށް

އައުމުގެ

1

(އެކެއް)

ގަޑިއިރުގެ

ކުރިން

ކަސްޓަމްސްއަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާން ކުރެވިފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް،
ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންވާރޑް މެނިފެސްޓް ހުށަހެޅުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި ގުނުމުގައި ،ކަސްޓަމްސް ބަންދު ގަޑިތަކާއި ބަންދު
ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަގުތު

(ހ)

ކަނޑު މަގުން އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފުރުމުގެ 01
(އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،އުޅަނދުގައިވާ މުދަލުގެ އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓެއް
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

ވައިގެމަގުން އުޅަނދެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ފުރުމުގެ 15
(ފަނަރަ) މިނެޓުގެ ކުރިން ،އެ އުޅަނދުގައިވާ މުދަލުގެ އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓެއް
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.

ކެޓަގަރައިޒްކުރުން

ކަނޑުމަގުންނާއި ،ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލާއި އަދި ބޭރުކުރާ މުދަލުގެ
އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓްގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މުދާ
ވަކިވަކިން އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ގެންނަ މުދާ؛

(ށ)

ގންނަ މުދާ؛
ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ބަނދަރުތަކަށް ބޭލުމަށް ެ
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(ނ) މެނިފެސްޓްގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞަ
ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ މުދާ؛
(ރ) ޓްރާންސިޓް މުދާ؛

މުދަލުގައި މަރުކާ ޖެހުން

89.

މުދަލުގެ ކޮންސައިނީ

90.

އިންވާރޑް މެނިފެސްޓަށް

91.

(ބ)

ރާއްޖެ މެދުވެރިކޮށް ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަ މުދާ؛

(ޅ)

އަންއެކޮމްޕެނީޑް ބެގެޖް؛

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އެފް.ސީ.އެލް ކޮންޓެއިނަރ ފިޔަވައި ،އެލް.ސީ.އެލް ކޮށް ނުވަތަ
ާތގެ ނަން ނުވަތަ
ވަކިވަކި ދާގީނާގައި މުދާ އެތެރެކުރާއިރު ކޮންމެ ދާގީނާއެއްގައި ،ވެރިފަރ ު
ޝިޕިންގ މާކް ނުވަތަ ބީ.އެލް ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ވައިގެމަގުން
ގެންނަ މުދާނަމަ ،ކޮންމެ ދާގީނާއެއްގައި މުދަލުގެ އެއަރވޭ ބިލް ނަންބަރު ،ވެރިފަރާތުގެ ނަން
ނުވަތަ މަރުކާ ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ބަޔާންކުރުން

(ހ)

ނވަތަ
ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ އިންވާރޑް މެނިފެސްޓާއި މުދަލުގެ ބީ.އެލް ު
އެއަރވޭ ބިލުގައި މުދަލުގެ ކޮންސައިނީގެ ނަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އެޖެންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ މުދަލުގެ ކޮންސައިނީގެ ގޮތުގައި އެޖެންޓުގެ ނަން
ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ،

އެ

މުދާ

ކުރެވިފައިވާ

ނޮޓިފައި

ފަރާތުގެ

ނަން

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅޭ އިޞްލާޙުތަކާ

(ހ)

އިންވާރޑް

މެނިފެސްޓް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާކުރުން

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

މަޢުލޫމާތުތަކަށް

ގެންނަ

ހަމަވުމަށްފަހު،

ވަގުތު
އިޞްލާޙެއް

ނުވަތަ

ތިރީގައި

އިޞްލާޙުތަކެއް

ބަލައިގަނެވޭނީ ،އެ އިޞްލާޙު ނުވަތަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކަށް
500ރ (ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ.

(ށ)

1.

އެކްސްޕޯޓަރ  /ޝިޕަރ؛

2.

ނޯޓިފައި ޕާޓީ؛

3.

ޕްލޭސް އޮފް ޑިސްޗާޖް؛

4.

ފައިނަލް ޑެސްޓިނޭޝަން.

އިންވާރޑް

މެނިފެސްޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ވަގުތު

ހަމަވުމަށްފަހު،

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއް ނުވަތަ އިޞްލާޙުތަކެއް
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ބަލައިގަނެވޭނީ ،އިޞްލާޙު ނުވަތަ އިޞްލާޙުތަކެއް ގެންނަ ކޮންމެފަހަރަކަށް 1000ރ
(އެއްހާސް) ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއާ އެކުގައެވެ.
1.

ކޮންސައިނީ؛

2.

ކޮންޓެއިނަރ ނަންބަރު؛

3.

ސީލް ނަންބަރު؛

4.

ފަސްޓް ލޯޑް ޕޯޓް؛

5.

ޕްލޭސް އޮފް ލޯޑިންގ؛

6.

ގުޑްސް ޑިސްކްރިޕްޝަން؛

7.

ކޮންޓެއިނަރ ޓައިޕް؛

8.

ގްރޮސް ވެއިޓް (ކޮންޓެއިނަރ ނުހިމަނާ)؛

9.

ވޮލިއުމް (ކޮންޓެއިނަރގެ)؛

10.

ކޮންބައިނިންގ ނުވަތަ ސްޕްލިޓް ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ؛

11.

ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ ނަންބަރު؛

12.

ދާގީނާގެ އަދަދު.

(ނ) ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ މުދަލުގެ އޭޖެންޓް މެނިފެސްޓަށް ގެނެވޭ
އިޞްލާޙުތައް މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
(ރ)

އިންވާރޑް މެނިފެސްޓުގައިވާ ޢިބާރާތެއްގެ ފިއްޔަށް ނުވަތަ އަކުރަކަށް އަންނަ
ބަދަލަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަސްލަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ގޮތަކަށް ގެނެވޭ
އިޞްލާޙުތައް ޖޫރިމަނާއަކާ ނުލައި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

މެނިފެސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ހުށަނޭޅުން

92.

އިންވާރޑް

މެނިފެސްޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

ވަގުތުގެ

ތެރޭގައި،

ހުށަހަޅާ

މެނިފެސްޓް

ފުރިހަމަނުވާނަމަ ،މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ،އެމެނިފެސްޓް ނުވަތަ މެނިފެސްޓުގެ ބައެއް
ބަލައިގަނެވޭނީ

ލޭޓް
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މެނިފެސްޓުގެ

ގޮތުގައި

3,000ރ

(ތިންހާސް)

ރުފިޔާގެ

ޖޫރިމަނާއާއެކުގައެވެ.
މެނިފެސްޓް ހުށަހަނާޅައި

93.

މެނިފެސްޓަށް އިޞްލާޙު

94.

ބަންކަރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން

95.

ބަންކަރު ތެޔޮ ރާއްޖެއަށް

96.

ރާއްޖެއަށް އައުން

ހުށަހެޅުން

އިންވާރޑް މެނިފެސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ،މެނިފެސްޓް ނުވަތަ މެނިފެސްޓުގެ
ބައެއް ހުށަނާޅައި އެ އުޅަނދެއް ރާއްޖެއަށް އައުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
ކަނޑުމަގުންނާއި ،ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް
މެނިފެސްޓް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  16ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު
ބަންކަރު ތެޔޮ

(ހ)

ބަންކަރު ތެލަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އެޅުމަށްޓަކައި އިމްޕޯޓް
ޑިއުޓީއާ ނުލައި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ތެލެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ަކށެވެ.
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތ ަ

ގެންނައިރު ޑިކްލަރޭޝަން

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

ހުށަހެޅުން

ބައިގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

އެ

ތެލަށް

ގުޑްސް

ޑިކްލަރޭޝަން

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބަންކަރު ތެޔޮ އެޅުން

97.

ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދޭ

98.

(ހ)

ބަންކަރު ތެޔޮ އެޅޭނީ ހަމައެކަނި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށެވެ .މިގޮތުން ތެޔޮ އަޅައިދެވޭ އުޅަނދަކީ ،ތެޔޮ އަޅައިދެވޭ
ވަގުތުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން ( 48ސާޅީސްއަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ފުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް އުޅަނދަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ށ)

ބަންކަރު ތެޔޮ އެޅޭނީ ،ތެޔޮ އަޅާ އުޅަނދުގެ މާސްޓަރ ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ
މީހަކާއި ،ތެޔޮ އަޅައިދޭ ފަރާތުގެ އޮފިޝަލަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ
ޝަރުޠުތައް

(ހ)

ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދޭން ދާ އުޅަނދު ނުވަތަ ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދޭ ތަނުގައި
އައި.އެސް.އޯ (އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް އޯގަނައިޒޭޝަން) ފެންވަރުގެ
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ސެޓްފިކެޓެއް ލިބިފައިވާ ތެޔޮމީޓަރެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ސެޓްފިކެޓު،

ކަސްޓަމްސްއިން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ބެލޭނެގޮތަށް ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދޭން ދާ އުޅަނދު ނުވަތަ
ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދޭ ތަނުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ުވތަ ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދޭ ތަނުގެ
(ނ) ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދޭން ދާ އުޅަނދު ނ ަ
ސަމާލަމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހުންނަންވާނީ ،މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް
ފޯސްއިން ގަބޫލުކުރާ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށެވެ.
ޑެލިވަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު
ކުރުމާއި ރީ-އެކްސްޕޯޓް

99.

(ހ)

ބަންކަރު ތެޔޮ އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޑެލިވަރީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ތެޔޮ އަޅައިދޭ
ފަރާތުންނެވެ.

ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން

(ށ)

ބަންކަރު ތެޔޮ އެޅުމުގެ ކުރިން މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑެލިވަރީ
ރިޕޯޓުގެ އަސްލާއި ރީ-އެކްސްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްގެ އެކްސްޕޯޓާބެހޭ
ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅައި ނިންމުމަށްފަހު ،ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދެވޭ ބަނދަރެއްގައި
ހުންނަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ރީ-އެކްސްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން

100

އުޅަނދު ނުފުރުމުން ޑިއުޓީ

101

އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުން

102

ނިންމައިދިނުން

ބަންކަރު ތެޔޮ އެޅުމަށްފަހު ،އެތެލުގެ ރީ-އެކްސްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއިން
ނިންމައިދެވޭނީ ،ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދެވުނު އުޅަނދު ލަސްވެގެން ( 48ސާޅީސްއަށެއް)
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާނަމައެވެ.

ދެއްކުން

ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދެވުނު އުޅަނދު ލަސްވެގެން ( 48ސާޅީސްއަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
ދތުރުކޮށްފިނަމަ،
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުފުރޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ަ
އެ އުޅަނދަށް އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސްއިން އެ އުޅަނދެއްގެ
ތެލުގެ ސައުންޑިންގ ނަގަންވާނެއެވެ .އަދި އެ އުޅަނދަކަށް އެޅުނު ބަންކަރު ތެލުން ބައެއް
މަދުވެފައިވާނަމަ ،މަދުވެފައިވާ ތެލަށް ،ތެޔޮ އަޅައިދިން ފަރާތުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދެވޭތާ ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އުޅަނދަށް
އަޅައިދެވުނު ތެލުގެ އިންވޮއިސް ނުވަތަ ބިލުގެ ކޮޕީއެއް ތެޔޮ އަޅައިދިން ފަރާތުން
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސް ނުވަތަ ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެ ތެލުގެ ރީ-އެކްސްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަނަށް އިޞްލާޙު
ގެންނަންވާނެއެވެ.
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ބަންކަރު ސާރވޭ ކުރުން

103

ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

104

ރާއްޖެއަށް މުދާ

( 105.ހ)

ބންކަރު ތެޔޮ އެޅޭ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ
އުޅަނދުފަހަރަށް ަ
އުސޫލެއްގެ މަތިން އުޅަނދުފަހަރު ސަރވޭކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ސަރވޭ
ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދޭ ފަރާތުންނާއި އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓް
ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް އެޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވޭ ބަންކަރު ތެޔޮ،
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުފަހަރަށް
އެޅުމާއި ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(ށ)

ަނދކަށް
ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދެވޭ އުޅަނދަކުން ،އެތެޔޮ އެހެން އެއްވެސް އުޅ ަ
އެޅުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ތިންވަނަ ބައި

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ
އެއްވަނަ ބާބު

އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން

އިމްޕޯޓްކުރުން

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން
ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

ރާއްޖެއަށް

މުދާ

އިމްޕޯޓް

ކުރުމަށްޓަކައި،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިކޮނޮމިކް

ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދީފައިވާ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ވިޔަފާރީގެ
ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ހުންނަންވާނީ ،މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ހުއްދަ
ދީފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ.
(ނ) ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުން ،ޑިއުޓީ
މާފުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއްގެ މުދާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް
ކުރުމަށްޓަކައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހުއްދަ ހުށަހަޅާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ.
1.

ދަތުރުވެރިން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންނަ މުދާ؛

2.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޒާތީ ބޭނުންތަކަށް ގެންނަ މުދާ.
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(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ ތަކެތި
ދޫކުރެވޭނީ އެފަދަ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު
ބޭނުންކުރުން

ރަޖިސްޓަރީ ކެންސަލްކުރުން

 106.ކަސްޓަމްސްއާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން ބޭނުން ކުރަންވާނީ
އެފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރެވެ.
ިސޓަރީ ކެންސަލް
 107.ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ،މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއްގެ ރަޖ ް
ކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ
ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްއިން ކެންސަލް ކުރަންވާނެއެވެ.

އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ
މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން

( 108.ހ)

ރާއްޖެއަށް

މުދާ

އިމްޕޯޓްކުރާ

ފަރާތްތަކުން ،އެ

މުދަލެއްގެ

ޑިކްލަރޭޝަން

ނިންމުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް
ޑިކްލަރޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް؛

2.

ޕެކިންގގ ލިސްޓް؛

3.

ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ ނުވަތަ އެއަރވޭ ބިލް؛

4.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  17ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރީ-ވެލުއޭޝަން ފޯމު؛

5.

ޕްރީ-ވެލުއޭޝަން ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،މުދާ ވިއްކިފަރާތާއި ގަންނަ
ފަރާތުން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް އެނގޭނެ ލިޔުން؛

6.

އިންޝުއަރެންސް ކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ؛

7.

ނވަތަ
ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލެއްނަމަ ބޮންޑް ރިސިޕްޓް ު
ޕޯސްޓް ވޭބިލް؛

8.

ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ ،ކޫރިއަރ
ވ ބިލް ނުވަތަ ޑެލިވަރީ އޯޑަރ؛
އެއަރ ޭ
72

9.

މުދާ ކްލިއަރކުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ބަނދަރަކާ ހަމައަށް މުދާ ގެނައުމަށް ހިނގާ
ހުރިހާ ޚަރަދުތައް އެނގޭނޭ ލިޔުންތައް؛

10.

ގތުގެ
މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކި ނުވަތަ ފައިސާ ދައްކަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޮ
ލިޔުން؛

11.

މުދަލުގެ ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސް ނުވަތަ ޕާރޗޭސް އޯޑަރ؛

12.

މުދަލާ ބެހޭގޮތުން މުދާ ވިއްކިފަރާތާއި މުދާ ގަތްފަރާތާ ދެމެދު ލިޔުމުން
އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާނަމަ އެ އެއްބަސްވުން؛

13.

މެޝިނަރީ ،ސްޕެއަރޕާޓްސް ،ކޮމްޕޯނަންޓް ފަދަ އައިޓަމްތަކުގެ އަގު
ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްކޮށްނަމަ ،އެ އަގު ވަކިވަކިން އެނގޭނޭ ލިޔުން؛

14.

އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަކީ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްނަމަ ،އެ
ެއގެ ޑީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓުގެ އަސްލު؛ މީގެ ތެރޭގައި
އުޅަނދ ް
އޮޓޯސައިކަލާއި މޮޓޯ ސައިކަލް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

15.

އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލަކީ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއްނަމަ މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  18ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑިޝަނަލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ފޮރ
ެސލްސް ފޯމު؛
މެރިން ވ ެ

16.

ޑިއުޓީ ނަގާ ރޭޓުން ޢިނާޔަތެއް ލިބޭ ފަރާތެއްނަމަ ،މުދަލުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮފް
އޮރިޖިންގެ އަސްލު؛

17.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކުން ހުއްދަ އޮވެގެން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލަށް ،އެ
އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން؛

18.

ދން
މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ،މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ޭ
ބޭނުންވާ އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު.

(ނ)

ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވެގެން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގައިފި ހިނދެއްގައި ،މި
މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ،އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާ
ގުޅޭގޮތުން މުދާ ވިއްކިފަރާތާއި މުދާ ގަތްފަރާތާ ދެމެދު އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް
މުޢާމަލާތް ކުރެވިފައިވާނަމަ ،އެ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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(ރ)

މދަލުގެ
އިމްޕޯޓް ކުރާ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއާ މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ ު
ވެރިފަރާތުންނެވެ .އަދި ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި
ގތުގެމަތިން
މުޢާމަލާތްކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިއެއް ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސްގައި
ހުންނަންވާނެ މަޢުލޫމާތު

( 109.ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް އޮންނަންވާނީ އިނގިރޭސި
ބަހުންނެވެ .އަދި ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސްގައި ފައިސާގެ ކަރަންސީ ބަޔާންކޮށްފައި
ިސއަކުންނެވެ.
އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ގަބޫލުކުރާ ބޭރު ފައ ާ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސްގައި ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
1.

އިންވޮއިސްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުދަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްގެ ޓެރިފްގައި
ުރހަމަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ޔުނިޓުން ހިސާބު ހެދޭގޮތަށް ފ ި
ކުރެވިފައި އޮތުން؛

2.

ސީ.އައި.އެފް ޓާރމުން މުދަލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްއެއްނަމަ،
އެ

މުދަލުގެ

އެފް.އޯ.ބީ

އަގާއި ،އެ

މުދަލުގެ

ފްރައިޓް

އަދި

އިންޝުއަރެންސްއަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދު ވަކިން އެނގެން އޮތުން؛
3.

ސީ.އެން.އެފް ޓާރމުން މުދަލުގެ އަގު ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްއެއްނަމަ،
އެ މުދަލުގެ އެފް.އޯ.ބީ އަގާއި ،އެ މުދަލުގެ ފްރައިޓަށް ދައްކާފައިވާ އަދަދު
ވަކިން އެނގެން އޮތުން؛

(ނ)

4.

މުދާ ފޮނުވި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް؛

5.

މުދާ ލިބެންވީ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް؛

6.

އިންވޮއިސްގެ ނަންބަރު އަދި ތާރީޚު؛

7.

ޓާރމްސް އޮފް ޕޭމަންޓް؛

8.

ޓާރމްސް އޮފް ޑެލިވަރީ (އިންކޯ ޓާމް)؛

9.

ސަފުހާގެ ނަންބަރާއި ސަފުހާގެ ޖުމްލަ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްގައިހިމެނޭ ކޮންމެ އައިޓަމެއްގައި
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ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

ޕެކިންގ ލިސްޓުގައި
ހުންނަންވާނެ މަޢުލޫމާތު

1.

މުދަލުގެ ނަން؛

2.

އައިޓަމް ނަންބަރު؛

3.

ކުވަންޓިޓީ؛

4.

ޔުނިޓް؛

5.

ބްރޭންޑް (ބްރޭންޑް ހުންނަ މުދަލުގެ)؛

6.

މޮޑެލް (މޮޑެލް ހުންނަ މުދަލުގެ)؛

7.

ޕާރޓް ނަންބަރު ނުވަތަ ކޯޑް ނަންބަރު (އެފަދަ ނަންބަރު ހުންނަ މުދަލުގެ)؛

8.

މުދަލުގެ ސައިޒު؛

9.

އައިޓަމްގެ ޕެކިންގގ؛

10.

އުފެއްދި ޤައުމު؛

11.

އުފެއްދި އަހަރު ނުވަތަ ވިންޓޭޖް (ބަނގުރަލުގެ ބާވަތްތައްނަމަ)؛

12.

މުދަލުގެ ކޮންޑިޝަން؛

13.

ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ ،އެ މުދާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު؛

14.

ޔުނިޓުގެ އަގު؛

15.

ޖުމްލަ އަގު.

 110.ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ޕެކިންގ ލިސްޓް އޮންނަންވާނީ އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ.
މިޕެކިންގ ލިސްޓުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މުދަލުގެ ތަފުސީލު؛
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(ށ)

ދާގީނާގެ ބާވަތް؛

(ނ) ދާގީނާގެ އަދަދު؛

ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ ނުވަތަ
އެއާރވޭ ބިލުގައި
ހުންނަންވާނެ މަޢުލޫމާތު

(ރ)

ދާގީނާގެ ނަންބަރު؛

(ބ)

ކޮންމެ ދާގީނާއެއްގައި މުދާ ހުރިގޮތުގެ ތަފުސީލު؛

(ޅ)

ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދާގީނާގެ އަދަދު؛

(ކ)

ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ބަރުދަން އަދި ކިއުބިކް މީޓަރު.

އންނަންވާނީ
 111.ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ ނުވަތަ އެއަރވޭ ބިލް ޮ
އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ .އަދި ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ ނުވަތަ އެއަރވޭ ބިލްގައި ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ ނުވަތަ އެއާރވޭ ބިލް ނަންބަރު؛

(ށ)

މުދާ ފޮނުވި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް؛

ުރހަމަ ނަމާއި އެޑްރެސް؛
(ނ) މުދާ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ ފ ި

ޑިކްލަރޭޝަން

(ރ)

މުދާ ބަރުކުރި ބަނދަރު؛

(ބ)

މުދާ ބާލާނެ ބަނދަރު؛

(ޅ)

ކޮންޓެއިނަރ ނަންބަރު ނުވަތަ ސީލް ނަންބަރު؛

(ކ)

ޝިޕިންގ މާކް؛

(އ)

މުދަލުގެ ބާވަތް؛

(ވ)

ޖުމްލަ ބަރުދަން ނުވަތަ ކިއުބިކް މީޓަރ؛

(މ)

ބީ.އެލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފަރާތް.

( 112.ހ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުން ޑިއުޓީ
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ހުށަހަޅަންނުޖެހޭ މުދާ

މާފުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއްގެ މުދާ ރާއްޖެއަށް
އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި،

ގުޑްސްޑިކްލަރޭޝަން

ކަސްޓަމްސްއަށް

ހުށަހަޅާކަށް

ނުޖެހޭނެއެވެ.
1.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އެފަރާތްތަކުގެ
އަމިއްލަ ޒާތީ ބޭނުންތަކަށް ގެންނަ މުދާ؛

2.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ބިދޭސީން
ގެންނަ މުދާ؛

3.

ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި އަންނަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން
ގެންނަ ،ބޭނުން ކޮށްފައިހުންނަ މުދާ؛

4.

ުރމަށް އަންނަ
ރާއްޖޭގައި  6މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްކ ު
ަދލު
ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މީހުން ،އެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ރާއްޖެއަށް ބ ަ
ކުރުމަށްޓަކައި ގެންނަ ،ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި؛

5.
(ށ)

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ފަޅުވެރިން ގެންނަ މުދާ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ
މީހުން ކަމުގައި ބަލާނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް
އެންޑް ލޭބަރ އިން ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މީހުން ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކެވެ.

(ނ)

ރާއްޖޭގައި  6މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންނަ
ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މީހުން ގެންނަ މުދަލަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

1.

މުދަލުގެ ޕެކިންގގ ލިސްޓް؛

2.

މުދަލުގެ ޑެލިވަރީ އޯޑަރ.

ރާއްޖޭގައި  6މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންނަ
ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތީގެ މީހުން ގެންނަ މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ،އެ މީހެއްގެ ވާރކް ޕާމިޓުގެ
އަސްލު ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ގެނައުމުންނެނެވެ.

(ބ)

ދިގު މުއްދަތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅެފައި އަންނަ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ،ގެންނަ،
ބޭނުން ކޮށްފައި ހުންނަ މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ،އެ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓުގެ އަސްލު
77

ުމންނެވެ .އެ މީހަކު އެވަގުތު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން
ގެނައ ު
ޕާސްޕޯޓުގެ އަސްލު ހުށަނޭޅޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ،މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތުގެ ލިޔުމަކާއެކު ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ޅ)

މި ގަވާއިދުގެ  112ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
އެމާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރާއި  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މީހުން ފިޔަވައި ،އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ
މުދަލުން ޑިއުޓީ މާފުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ
އިތުރުވާ މުދަލަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް
ޑިކްލަރޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅައި އެ މުދަލަށް ޑިއުޓީ
ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ަރތްތަކުން ގެންނަ ތަކެތީގެ
މި ގަވާއިދުގެ  112ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފ ާ
ތެރެއިން ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް ނެތްނަމަ ،ގުޑްސް
ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު އެ މުދަލުގެ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު
 19ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރޫ އެންޑް ޕެސެންޖަރ ވެލުއޭޝަންފޯމު ފުރިހަމަ
ުރމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ކ ު

ލިޔުންތަކަށް އިޞްލާޙު
ގެނައުން

( 113.ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  108ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ އެއްވެސް ތަނެއް
ފަވައި ،ކަނޑައި ނުވަތަ ބަދަލު ކުރެވިފައިވާނަމަ ،އެ ލިޔުމެއް ދޫކުރި ފަރާތުން
ސްޓޭމްޕް ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  108ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނެވޭނީ އެ ލިޔުން ދޫކުރި ފަރާތުގެ
ލިޔުމެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލަށާއި
ުހމެނޭނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު ނާންނަގޮތަށް ގެނެވޭ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކެއް ނ ި

އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ލިޔުން
ނިންމުން

( 114.ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުން ޑިއުޓީ ނެގުމަށް ނުވަތަ އެ މުދަލަކާބެހޭ ލިޔުން
މދަލެއްނަމަ،
ނިންމުމުގައި އެ މުދަލުގެ އަގު ކަމުގައި ބަލާނީ އިންޝުއަރކޮށްފައިވާ ު
މުދަލުގެ

އެފް.އޯ.ބީ

އިންޝުއަރ

ނުކުރާ

އަގާއި

އިންޝުއަރެންސްއާއި

މުދަލެއްނަމަ

މުދަލުގެ

ފްރައިޓް

އެފް.އޯ.ބީ

ހިމަނައިގެންނެވެ.

އަގާއި

ފްރައިޓް

ހިމަނައިގެންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިއުޓީ ނެގުމުގައި ނުވަތަ އެ
މުދަލަކާބެހޭ ލިޔުން ނިންމުމުގައި ،ބޭރު ފައިސާ ދިވެހި ފައިސާއަށް ބަދަލު ކުރާނެ
ރޭޓުތައް ކަނޑައަޅާނީ ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފަޔާއެކު ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ
މަހެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ،ކުރިއަށް އޮތް މަހުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން
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ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރަންވާނެއެވެ.
ޑިއުޓީ ދެއްކުން

( 115.ހ)

އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއިން އެސެސްކޮށް ނިންމާ
ފނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މުދަލަކަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ
ދުވަހުން ފެށިގެން ަ ( 15
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ މުދަލުގެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުގެ
މަތިން ބާޠިލު ކުރެވޭ މުދަލުގެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ހިމެނޭ މުދާ ދޫކުރެވޭނީ
އަލުން ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ފުރިހަމަކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ
ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއަށް

( 116.ހ)

މ ގަވާއިދުގެ
މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައިި ،
ޖަދުވަލު  34ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއަށް

އިމްޕޯޓްކުރުން

އ ހަށިގަނޑެއް
އިމްޕޯޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ެ
ބޭރުކުރެވޭ

ޤައުމުގެ

ކަމާބެހޭ

ރަސްމީ

އިދާރާތަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އެ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

ޑެތް ސެޓްފިކެޓް؛

2.

ޕޮލިސް ރިޕޯޓް؛

3.

ކަސްޓަމްސް

ރިލީސް

ޕަރމިޓް.

(ހަށިގަނޑު

ގެންނަ

ޤައުމެއްގެ

ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކޮށްފައިވާ)
(ށ)

ީހންގެ ހަށިގަނޑު
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަރުވެފައިވާ މ ު
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ،ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
އަދި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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ދެވަނަ ބާބު
ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދާ

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ތަކެތި
އިމްޕޯޓްކުރުން

( 117.ހ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދާ ދޫކުރެވޭނީ،
އެތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާނެ ރާއްޖޭގެ ފަރާތެއް ހުރެގެންނެވެ.

(ށ)

ަދވަލު  20ގައި
އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

"އަނބުރާ

ގެންދާގޮތަށް

މުދާ

ދޫކުރުމަށް

އެދޭ

ފޯމު"

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ
ހުއްދަ ދެވޭ ތަކެތި

 118.ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ،
އެ މުދަލަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުންތަކަށް އެތެރެކުރާ މުދާ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ.
(ހ)

އެގްޒިބިޝަން ،އިންޓަނޭޝަނަލްފެއަރ ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަލްސާތަކާއި ،ކުޅިވަރު
ޙަފުލާތަކާއި ،ބައްދަލުވުން އަދި އިވެންޓްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ
ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ފޮނުވާލާގޮތަށް ގެންނަ ތަކެތި؛

(ށ)

ރާއްޖޭގައި

އޮންނަ

ޚާއްޞަ

އިވެންޓެއް

ކަވަރުކުރަން

އަންނަ

ނޫސްވެރިން،

ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ،ފޮޓޯގްރާފަރުން ފަދަ މީސްމީހުން އެ މީހުންގެ މަސައްކަތަށް
ޚާއްޞަކޮށް އެތެރެކުރާ ތަކެއްޗާއި ،ސިނެމަޓޯގްރާފިކް ސާމާނު؛
(ނ)

އެކިއެކި ޕްލާންޓްތަކާއި މެޝިނަރީ އިންސްޓޯލްކުރުމަށާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށް
ޮރންޓީ
ގެންނަ ސާމާނާއި ،އިންޓަނޭޝަނަލް ވޮރަންޓީ ދީފައިވާ ފަރާތަކުން އެ ވ ަ
ދީފައިވާ އެއްޗެއްގެ މަރާމާތުކުރުމަށް އަންނަ ފަރާތަކުން އެމަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކޮށް
ގެންނަ ތަކެތި؛

(ރ)

އެކިއެކި ސާރވޭތަކަށާއި ،ދިރާސާތަކަށާއި ،ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާތަކުގެ މާހިރުން އެ
ދާއިރާތަކުގެ ޚާއްޞަ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާ ސާމާނާއި އާލާތްތައް؛

(ބ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދާއި ،އިޖުތިމާޢީ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ މަސައްކަތް
ކުރުމަށް ގެންނަ ،މެޝިނަރީ ،އުޅަނދު އަދި އިކްއިޕްމަންޓުތައް .މެޝިނަރީ ،އުޅަނދު
އަދި އިކްވިޕްމަންޓްސްގެ ސްޕެއާރ ޕާޓްސް މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނެއެވެ.

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް
އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ހުއްދަދެވޭ

( 119.ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  118ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުންތަކަށް ،ރާއްޖޭގައި ބޭނުން
80

މުދާ

ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އެ
މުދަލެއްގައި ޖަހާފައިވާ ނަންބަރަކުން ނުވަތަ ކޯޑަކުން އެއީ ވަކި އެއްޗެއްކަން
ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް ހުރި މުދަލަކަށް ވާނަމައެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  118ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ބޭނުންތަކަށް އެތެރެކުރާ މުދާ މި މާއްދާގެ (ހ) އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ޑިއުޓީ ޢިނާޔަތް ދެވޭނެ
އެންމެ ދިގު މުއްދަތު

 120.ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް ޑިއުޓީ
ޢިނާޔަތް ދެވޭނީ އެ މުދާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެ މުދާ ފޮނުވާލާނަމައެވެ.

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ގެންނަ
މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން

( 121.ހ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް
ކުރުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް

ހުށަހެޅުން

ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން
ހުށަހަޅަންވާނީ ރާއްޖެއިން އެ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  20ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް މުދާ
ދޫކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު؛

2.

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ތަކެތި
ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތާއެކު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން
އަދި ޑިޕޮސިޓް ދައްކާފައިވާނަމަ ދެއްކި އަދަދު އެނގޭނެ ލިޔުން.

މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

( 122.ހ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ،
ުއދަތު ބަޔާންކޮށް
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެމ ް
ރާއްޖެއިން

އެ

ތަކެއްޗަށް

ޒިންމާވާ

ފަރާތުން

ކަސްޓަމްސްއަށް

ލިޔުމުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ
ގެންދާ މުދާ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ 125
ްޖހޭ އިމްޕޯޓް
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުދަލަށް ދައްކަނ ެ
ުމންނެވެ.
ޑިއުޓީ ،ރާއްޖެއިން އެ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާ ފަރާތުން ދައްކައި ނިންމ ު

މުދާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުން

( 123.ހ)

ެއށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖ ަ
މުދާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ޑިކްލަރޭޝަން
ހުށަހަޅަންވާނީ ރާއްޖެއިން އެ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައެވެ.
(ށ)

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ ފޮނުވާލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
މުއްދަތުގައި ،އެ މުދާ އަނބުރާ ފޮނުވާލިކަމަށް ބެލެވޭނީ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދަލުގެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުމަށްފަހު،
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެ މުދާ ފޮނުވާލާފައިވާނަމައެވެ.

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުން

( 124.ހ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ގެންނަ މުދާ ފޮނުވާލުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަނބުރާ ފޮނުވާނުލައިފިނަމަ ،އެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު
ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވާ އަގުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި މި ގަވާއިދުގެ
 123ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެ މުދާ
ފޮނުވިނަމަވެސް ،އެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވާ އަގުން ،ރާއްޖެއިން
އެ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާ ފަރާތުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދަލެއް،
އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކޭނީ ނުވަތަ އެތެރެކުރި ބޭނުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް
ރއްޖެއިން އެ
މުޢާމަލާތެއް ކުރަންވާނީ އެ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީާ ،
ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

(ނ)

ައވާ މުދަލެއް،
ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފ ި
ބޭނުންނުކުރެވޭ

ވަރަށް

ހަލާކުވެއްޖެނަމަ

ނުވަތަ

ގެއްލިއްޖެނަމަ

ނުވަތަ

ވަގަށްނަގައިފިނަމަ ،ނުވަތަ މަދުވެއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ،
ްވނެއެވެ.
ރާއްޖެއިން އެ ތަކެއްޗަށް ޒިންމާވާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަނ ާ
(ރ)

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދަލަކަށް ،އިންސާނީ ބާރު ނުފޯރާ ޚާއްޞަ
ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޑިއުޓީ ޢިނާޔަތް ދެވޭ
މިންވަރު

 125.ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް ،އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ
ޢިނާޔަތްދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ)

އެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  90ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އަނބުރާ ގެންދާނަމަ އެ މުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ  100%ޢިނާޔަތް
ދެވޭނެއެވެ.

(ށ)

އެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  90ދުވަސް ވުމަށްފަހު180 ،
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ދުވަސްވުމުގެ ކުރިން އެ މުދާ އަނބުރާ ގެންދާނަމަ ،އެ މުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ  95%ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.
(ނ)

އެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  180ދުވަސް ވުމަށްފަހު1 ،
(އެކެއް) އަހަރުވުމުގެ ކުރިން އެ މުދާ އަނބުރާ ގެންދާނަމަ އެ މުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ  90%ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.

(ރ)

އެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 1އެކެއް) އަހަރު ވުމަށްފަހު،
( 2ދޭއް) އަހަރުވުމުގެ ކުރިން އެ މުދާ އަނބުރާ ގެންދާނަމަ އެ މުދަލަކަށް
ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ  80%ޢިނާޔަތް ދެވޭނެއެވެ.

(ބ)

އެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 2ދޭއް) އަހަރު
ހަމަވުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދިޔަނަމަވެސް އެ މުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީގެ
 100%ދައްކަންވާނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މުދަލަށް ޒިންމާވާ
ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 126.ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް،
ރާއްޖެއިން ޒިންމާވާ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި،
މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން؛

(ށ)

ރާއްޖޭގައި

ބޭނުންކުރުމަށްފަހު

އަނބުރާ

އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާމުދާ،

ގެންދާގޮތަށް

ފޮނުވާލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާލުން؛
ނުވަތަ

މުއްދަތު

އިތުރުކުރަން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،

އެމުއްދަތު

ބަޔާންކޮށް

ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން.
(ނ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ
މުދާ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި ،މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން؛

(ރ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ،
ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ފޮނުވާލެވެންދެން

ނުވަތަ

މިގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކައި ނިމެންދެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން؛
(ބ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ
މުދަލަށް ،މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިމްޕޯޓްޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވާ އަގުން
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ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުން؛
(ޅ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދަލެއް،
އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އިމްޕޯޓްކުރި ބޭނުން ފިޔަވައި އިތުރު
އެހެން މުޢާމަލާތެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ މުދަލަށް ،އިމްޕޯޓްޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރިއިރު ޑިކްލެއަރ ކޮށްފައިވާ އަގުން
ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުން؛

(ކ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދަލެއް،
ބޭނުން

ވަރަށް

ނުކުރެވޭ

ހަލާކުވެއްޖެނަމަ

ނުވަތަ

ގެއްލިއްޖެނަމަ

ނުވަތަ

ވަގަށްނަގައިފިނަމަ ނުވަތަ މަދުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން
 10ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުމާއި އެ މުދަލަށް
ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުން.
ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުން

( 127.ހ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް،
ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް 10
(ދިހައެއް)

ދުވަހުގެ

ނުދައްކައިފިނަމަ،

މުއްދަތު

އެފަރާތަކަށް

ދެވޭނެއެވެ

.އެމުއްދަތުގެ

ކަސްޓަމްސްއިން

ތެރޭގައި

ދެމުންގެންދާ

ފައިސާ

ޚިދުމަތްތައް

ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކަސްޓަމްސްއިން ދެމުންގެންދާ
ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ،އެފަރާތަކަށް އަލުން ޚިދުމަތް ދެވޭނީ،
އެ ޚިދުމަތް މެދު ކަނޑާލެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 4ހަތަރެއް) މަސްދުވަސް
ފަހުންނެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
ވަގުތީ ގޮތުން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްފަހު އަލުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ

ރީ-އިމްޕޯޓްކުރުން

( 128.ހ)

މުދަލެއް ރީ-އިމްޕޯޓްކުރި ކަމަށް ބެލެވޭނީ ،އެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ
ގެންނަގޮތަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން
ނިންމުމަށްފަހު ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެ މުދާ ފޮނުވާފައިވާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އެ މުދާ
އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުންނެވެ.
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(ށ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މުދާ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖެއަށް ރީ-އިމްޕޯޓްކުރާނަމަ ،އެ މުދާ ،ޑިއުޓީ
ނެގުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
1.

ބދަލު ނާންނަ ނުވަތަ
އެ މުދަލެއް ބޭނުން ކުރުމުން އެ މުދަލުގެ އަސްލަށް ަ
މުދަލުގެ އަސްލަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާ އަދި އެ މުދަލުގައި ޖަހާފައިވާ
ސީރިއަލް ނަންބަރުން ނުވަތަ ކޯޑުން އެ މުދަލަކީ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި
މުދާކަން ސާބިތުވާ މުދާ؛

2.

ަކތި،
ސީރިއަލް ނަންބަރު ނުވަތަ ވަކި ކޯޑެއް އެނގެން ނުހުންނަ ތ ެ
ވޮރެންޓީގެ ދަށުން މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށްފަހު،
އެ ތަކެތި މަރާމާތުކުރިކަން އެނގޭގޮތަށް ވޮރެންޓީ ދިން ފަރާތުގެ ލިޔުމަކާއެކު،
ރީ-އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ؛

3.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް މުދާ ފޮނުވި ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 180ސަތޭކަ އަށްޑިހަ)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ރީ-އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ؛

4.

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

5.

އެ މުދާ ކުރިން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރިއިރު ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވުމާއި އެ
ފައިސާ ރިފަންޑްކޮށްފައި ނުވުން.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވި
ނަމަވެސް ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ހުއްދައާއެކު ރާއްޖެއިންބޭރުގައި ބާއްވާ
އެކިއެކި ފެއަރތަކާއި މައުރަޒު ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ،އެކަމެއް ނިމުމުން އަނބުރާގެންނަ
ަކތި ،ރީ-އިމްޕޯޓްކުރާއިރު ޑިއުޓީ ނެގުމުން
ގޮތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ތ ެ
އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން

( 129.ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  128ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖެއަށް މުދާ
ޮށފައިވާ ގުޑްސް
ރީ-އިމްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކ ް
ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

އަގު ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންވޮއިސްގެ ކޮޕީ؛
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2.

ޕެކިންގގ ލިސްޓް؛

3.

ބީ.އެލް ނުވަތަ އެއަރވޭ ބިލް؛

4.

ޑެލިވަރީ އޯޑަރ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުން

ޑިއުޓީ ދެއްކުން
ފަސްކޮށްދެވޭނެ ބާވަތްތަކުގެ
މުދަލާއި ހާލަތްތައް

 130.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ޑިއުޓީ ދެއްކުން
ފަސްކޮށް ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ފަދަ ކުއްލި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް
ެރކަން
ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެހީތ ި
ފޯރުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން އެތެރެކުރެވޭ މުދާ؛

(ށ)

ުތން ވަގުތަށް
ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ވަގ ު
ބޭނުންވާ ތަކެތި؛

ަޔކަށް ވަގުތުން
(ނ) ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ،ކޮންމެހެން ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ މީހަކަށް ނުވަތަ ބ ަ
ވަގުތަށް ބޭނުންވާ ބޭސް؛
(ރ)

ުދލުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ތަރުކާރީ ،މޭވާ،
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މ ަ
ފިނިކުރި މަސް ،ޗީޒް ފަދަ މުދާ؛ މިފަދަ ތަކެއްޗާއެކު އެހެން ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް
އެޝިޕްމަންޓުގައި ގެނެސްފައިވާނަމަ ،އެ ތަކެއްޗަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީވެސް
މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވާ ލުއި ދެވުނު އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި
މާއްދާގެ  131ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޑިއުޓީގެ
ކަންތައް ހަމަނުޖައްސައިފިނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް މިލުއި އަލުން ދެވޭނީ ( 3ތިނެއް)
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފަހުގައެވެ.
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(ޅ)

ކަސްޓަމްސް

ސަރަޙައްދުން

ފާސްކުރަމުންދާއިރު

ބޭރުގައި،

އޭގެތެރެއިން

މުދަލެއް

ޑިއުޓީ

ދޫކުރުމަށްޓަކައި

ނުދައްކައި

ހުރި

ބަލައި
މުދަލެއް

ފާހަގަކުރެވިއްޖަނަމަ ،އެ މުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ؛
(ކ)

ޢާންމުކޮށް ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް ނޫންގަޑިއެއްގައި ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މުދަލެއް،
ދޫކުރުމަށްޓަކައި ބަލައި ފާސްކުރަމުންދާއިރު އޭގެތެރެއިން ޑިއުޓީ ނުދައްކައި ހުރި
މުދަލެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ؛

(އ)

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ގެންނަ މުދަލަކަށް ވަގުތުން ފައިސާ ދެއްކެން ނެތުން؛ މީގެ
ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ޑިއުޓީ ދެއްކުން ފަސްކޮށް
ދެވޭ މުދަލަށް ޑިއުޓީ

( 131.ހ)

ޤުދުރަތީ ކާރިސާއެއް ދިމާވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ
ބަޔަކަށް ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން ،ޑިއުޓީ ދެއްކުން

ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު

ފަސްކުރެވޭ މުދަލުގެ ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ ،އެޙާލަތަކަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއެވެ.
(ށ)

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ދެއްކުން
ފަސްކޮށްދެވޭ މުދަލާއި ،މި ގަވާއިދުގެ  130ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ޑިއުޓީ ދެއްކުން ފަސްކުރެވޭ މުދަލުގެ ޑިއުޓީ ،އެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް
އިމްޕޯޓްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

ގންނަ މުދަލަކަށް
(ނ) ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ެ
ވަގުތުން ފައިސާދެއްކެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީ ދެއްކުން ފަސްކުރެވޭ މުދަލުގެ
ޑިއުޓީ ،އެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.
ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލުން

( 132.ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  131ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ
މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެފަރާތަކަށް
ެވނެއެވެ.
ކަސްޓަމްސްއިން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލ ޭ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއިން ދެމުންގެންދާ
ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ،އެފަރާތަކަށް އަލުން ޚިދުމަތް ދެވޭނީ،
އެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 4ހަތަރެއް) މަސްދުވަސް
ފަހުންނެވެ.
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ހަތަރުވަނަ ބައި
ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ

ރާއްޖެއިން މުދާ
އެކްސްޕޯޓްކުރުން

133

(ހ)

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ  134ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދާ ފިޔަވައި އެހެން މުދަލެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނީ
ނުވަތަ ރީ-އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން
އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

ރާއްޖެއިން

މުދާ

އެކްސްޕޯޓް

ކުރުމަށްޓަކައި،

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

އިކޮނޮމިކް

އދި ރާއްޖެއިން
ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދީފައިވާ ހުއްދަ ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެަ .
އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ހުންނަންވާނީ ،މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތުގެ
ނަމުގައެވެ.
ލައިސަންސެއް ނެތި
އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދާ

134

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ،މިނިސްޓްރީ އޮފް
އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ހުއްދަ ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
(ހ)

މާވަހަރު ފިޔަވައި އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ބަރުދަނުގައި ( 5ފަހެއް) ކިލޯ ހަމަނުވާ
ތަކެތި؛

(ށ)

ވަގުތީގޮތުން ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ؛

(ނ) އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޒާތީ ބޭނުންތަކަށް ގެންދާ މުދާ؛

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު
ބޭނުން ކުރުން

135

(ރ)

ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ،ހުސް ކޮންޓެއިނަރ ފަދަ ތަކެތި؛

(ބ)

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު؛

(ޅ)

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ތަކެތި.

ކަސްޓަމްސްއާ މުޢާމަލާތް ކުރުމުގައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން ބޭނުން ކުރަންވާނީ
އެފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރެވެ.
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ރަޖިސްޓަރީ ކެންސަލްކުރުން

136

އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ

137

ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ،މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއްގެ ރަޖިސްޓަރީ
ކެންސަލް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުމުން ،އެފަރާތެއްގެ
ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްއިން ކެންސަލް ކުރަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން

(ހ)

ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ،އެ މުދަލެއްގެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން
ނިންމުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް
ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

އަގު ފާސްކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް (މި އިންވޮއިސްގައި
ބ ޓާރމުންނެވެ).
މުދަލުގެ އަގު ބަޔާންކުރަންވާނީ އެފް.އޯީ .

2.

ޕެކިންގ ލިސްޓް (ކޮންމެ ދާގީނާއެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތަފުސީލާއި ،ގްރޮސް
ވެއިޓް އަދި ނެޓްވެއިޓް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް)

3.

ވައިގެ

މަގުން

އެކްސްޕޯޓްކުރާ

މުދަލެއްނަމަ

އެސް.އައި.ޑީ

(ޝިޕާރ

އިންސްޓްރަކްޝަން ފޮރ ޑިސްޕެޗް)
4.

ާރގެ އިދާރާއެއްގެ ޚާއްޞަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ
ސަރުކ ު
މުދަލެއްނަމަ އެ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ

(ނ)

ޔޫރަޕްގެ ޤައުމުތަކަށް ބޮޑުކަންނެލި އެކްސްޕޯޓް ކުރާއިރު މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

1.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރާ ހެލްތު ސެޓްފިކެޓް

2.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ދޫކުރާ ކެޗް ސެޓްފިކެޓް

ދިރޭ ކުދިމަސް ނުވަތަ ފާނަ އެކްސްޕޯޓްކުރާނަމަ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ލިޔުންތަކުގެ
އިތުރުން ޕްރޮފޯމާ ފިޝް އެކްސްޕޯޓް ފޯމު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ރާއްޖެއިން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް
ގެންދާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެ މީހުންގެ ނަމުގައި ގެންދާ ތަކެއްޗާއި ،ވިޔަފާރި މުދަލުގެ
ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ ތަކެއްޗަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް
89

ކަސްޓަމްސްއަށް

ޑިކްލަރޭޝަން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނަމަވެސް،

ގުޑްސް

ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރާއި  2ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ.
ރީ-އެކްސްޕޯޓް މުދަލުގެ
ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން

138

(ހ)

ރާއްޖެއިން މުދާ ރީ-އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި
އެގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު މި ގަވާއިދުގެ  137ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ރީ-އެކްސްޕޯޓް
ކުރުމުގެ ހުއްދަ

2.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ތެޔޮ ބަންކަރުކުރާނަމަ" ،އެ
އުޅަނދަށް ބަންކަރު ކުރާ ތެލުގެ ރިޕޯޓް"

(ށ)

ްއށް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަށް ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސ ަ
ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
1.

ރާއްޖެއިން ފުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ އަމިއްލަ
ބޭނުމަށް ގެންދެވޭ ތަކެތި

އަނބުރާ ފޮނުވާލާ މުދަލުގެ
ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން

139.

(ހ)

2.

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވޭ ކުދިކުދި ޕާރސަލް ،ސާމްޕަލް ފަދަ ތަކެތި

3.

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ޒާތީ ބޭނުންތަކަށް ގެންދާ މުދާ

4.

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު

ުދލެއް އެކްސްޕޯޓްކުރާނަމަ ،އެ މުދަލަކަށް މި
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މ ަ
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ،އެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅި ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާ މުދަލެއް
އަނބުރާ ފޮނުވާލާނަމަ ،އެ މުދަލަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ުޑސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ގުޑްސް
ގ ް
ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ،އެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅި ގުޑްސް
90

ޑިކްލަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ކްލިއަރ ނުކޮށް ،އެ މުދާ ފޮނުވި ފަރާތަށް
އަނބުރާ ފޮނުވާލާނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް
ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު
ެއވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނ ެ

(ރ)

1.

ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ (އިމްޕޯޓް ކުރަން ގެނައި މުދަލުގެ)؛

2.

ޑެލިވަރީ އޯޑަރ؛

3.

ކާގޯ އެޖެންޓުގެ ލިޔުމެއް.

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ) ގައިވާ ފަދަ މުދަލެއް ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރަން
ބޭނުންވާނަމަ ،އެ މުދަލެއް

އެކްސްޕޯޓްކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް

ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އަނބުރާ ގެންނަގޮތަށް
އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ

140.

(ހ)

ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ގެންނަގޮތަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ،އެ
މުދަލެއްގައި ޖަހާފައިވާ ނަންބަރަކުން ނުވަތަ ކޯޑަކުން އެއީ ވަކި އެއްޗެއްކަން

ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހެޅުން

ދެނެގަނެވޭނެގޮތަށް ހުރި މުދަލަކަށްވާނަމައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ،ސީރިއަލް ނަންބަރު
ނުވަތަ

ވަކި

ކޯޑެއް

އެނގެން

ނުހުންނަ

ތަކެތި،

ވޮރެންޓީގެ

ދަށުން

މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދިއުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.
(ށ)

ެއށް އަނބުރާ ގެންނަގޮތަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 6
ރާއްޖ ަ
ްވނެއެވެ .އަދި
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަނ ާ
ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

އަގު ފާސްކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް (މި އިންވޮއިސްގައި
މުދަލުގެ އަގު ބަޔާންކުރަންވާނީ އެފް.އޯ.ބީ ޓާރމުންނެވެ).

2.

ޕެކިންގ ލިސްޓް (ކޮންމެ ދާގީނާއެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތަފުސީލާއި ،ގްރޮސް
ވެއިޓް އަދި ނެޓްވެއިޓް ވަކިން އެނގޭގޮތަށް)

(ނ) އަމިއްލަ ބޭނުންތަކުގައި ގެންގުޅޭ ތަކެތި ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ މަރާމާތުކުރަން އަނބުރާ
ގެންނަގޮތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާލާނަމަ ،އެތަކެތީގެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު،
އެތަކެތީގެ އިންވޮއިސް އަދި ޕެކިންގ ލިސްޓު ހުށަހެޅުން ލާޒިމެއްނޫނެވެ.
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އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް
ޢިނާޔަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ

141.

(ހ)

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުން ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތް ހޯދުމަށް
ބޭނުންވާނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅައި،

ލިޔުންތައް

އެންޑޯޒްކުރަންވާނެއެވެ.
1.

ޖެނެރަލައިޒްޑް ސިސްޓަމް އޮފް ޕްރިފަރެންސަސް (ޖީ.އެސް.ޕީ ސެޓްފިކެޓް)

2.

ސާރކް ޕްރިފަރެންޝަލް ޓްރޭޑިންގ އެގްރީމެންޓް (ސަޕްޓާ) ސެޓްފިކެޓް

3.

ސައުތު އޭޝިއަން ފްރީ ޓްރޭޑް އޭރިއާ (ސަފްޓާ ސެޓްފިކެޓް)

4.

ދި ސްޕެޝަލް ޕްރިފަރެންޝަލް ޓެރިފް ޕްރޮގްރާމް ގްރާންޓެޑް ބައި ޗައިނާ
(ޗައިނާ ސީއޯ)

5.

ސެޓްފިކެޓް އޮފް އޮރިޖިން އެންޑް ކޮންސައިންމެންޓް ފޮރ އެކްސްޕޯޓް
(ސީ.އޯ)

6.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ފޮރ ދަ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް އެޓްލާންޓިކް
ޓޫނާސް (އައި.ސީ.ސީ.އޭ.ޓީ) ޑޮކިއުމެންޓް.

7.
(ށ)

ޑިއުޓީ ފްރީ ޓެރިފް ޕްރިފަރެންސް

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާއެކު ނުވަތަ
މުދާ ބަލައި ފާސްކޮށް ނިމޭފަހުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅިނަމަވެސް އެފަދަ ލިއުންތައް
ކަސްޓަމްސްއިން އެންޑޯޒް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން އެމާއްދާގެ 2 ، 1
ކރަންވާނީ،
އަދި  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތައް ޕްރިންޓު ު
ްޖހޭ
ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ކަރުދާހަށެވެ .މިގޮތުން ސެޓްފިކެޓް ޕްރިންޓު ކުރަނ ެ
ަތން
ކަރުދާހަށް މި ގަވާއިދުގެ  20ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމ ި
ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ.

މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ
ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ގެންދިއުން

142.

(ހ)

މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައ ،މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  35ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން
އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެހަށިގަނޑެއް
ބޭރުކުރެވޭ

ޤައުމުގެ
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ކަމާބެހޭ

ރަސްމީ

އިދާރާތަކުން

ދޫކޮށްފައިވާ

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އެފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

1.

ޑެތް ސެޓްފިކެޓް

2.

ޕޮލިސް ރިޕޯޓް

3.

ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ

މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ،މި މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެހަށިގަނޑަށް
ަސޓަމްސްއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
"ކޯޕްސް ރިލީޒް ޕާރމިޓް" ކ ް

(ނ)

މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ސިލް ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ނެގޭނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ

143.

ޑިއުޓީ ދެއްކުން

144.

ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް

145.

(ހ)

ތކެތީގެ ތެރެއިން
ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ،ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ނުވަތަ އުފައްދާ ަ
މާވަހަރު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗަކުން އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ށ)

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

(ނ) ދިވެހިރާއްޖެއިން ރީ-އެކްސްޕޯޓްކުރާ ތަކެތިން އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ.
(ހ)

ޑިއުޓީގެ ދައްކަންޖެހޭ އެކްސްޕޯޓް މުދަލުގެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއިން
އެސެސްކޮށްނިންމާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މުދަލަކަށް
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި މުދަލުގެ އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ މުދަލުގެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުގެ
މަތިން

ބާޠިލު

އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް

ކުރެވޭ

މުދަލުގެ

ދޫކުރެވޭނީ

ގުޑްސް

އަލުން

ޑިކްލަރޭޝަނުގައި

ގުޑްސް

ޑިކްލަރޭޝަން

ހިމެނޭ

މުދާ

ފުރިހަމަކޮށް

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ހ)

ރާއްޖެއިން

އެކްސްޕޯޓްކުރާ

މުދަލުގެ

ކޮމާޝަލް

އިންވޮއިސް

އޮންނަންވާނީ

އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ .އަދި ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސްގައި ފައިސާގެ ކަރަންސީ
ބަޔާންކުރަންވާނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ގަބޫލުކުރާ ބޭރުފައިސާއަކުންނެވެ.
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(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސްގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
1.

ިމނޭ ހުރިހާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްގެ ޓެރިފްގައި
އިންވޮއިސްގައި ހ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސްޓެޓިސްޓިކަލް ޔުނިޓުން ހިސާބު ހެދޭގޮތަށް ފުރިހަމަ
ކުރެވިފައި އޮތުން؛

(ނ)

2.

މުދާ ފޮނުވި ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އަދި އެޑްރެސް؛

3.

މުދާ ލިބެންވާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން އަދި އެޑްރެސް؛

4.

އިންވޮއިސްގެ ނަންބަރު އަދި ތާރީޚު؛

5.

ޓާރމްސް އޮފް ޕޭމަންޓް؛

6.

ޓާރމްސް އޮފް ޑެލިވަރީ (އިންކޯ ޓާމް)؛

7.

ސަފުހާގެ ނަންބަރާއި ސަފުހާގެ ޖުމްލަ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކޮންމެ

އައިޓަމެއްގައި

ތިރީގައި

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

މަޢުލޫމާތު

އެނގެން

އޮންނަންވާނެއެވެ.
1.

މުދަލުގެ ނަން؛

2.

އައިޓަމް ނަންބަރު؛

3.

ކުވަންޓިޓީ؛

4.

ޔުނިޓް؛

5.

ބްރޭންޑް (ބްރޭންޑް ހުންނަ މުދަލުގެ)؛

6.

މޮޑެލް (މޮޑެލް ނަންބަރު ހުންނަ މުދަލުގެ)؛

7.

ޕާޓް ނަންބަރު ނުވަތަ ކޯޑު ނަންބަރު (އެފަދަ ނަންބަރު ހުންނަ މުދަލުގެ)؛
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8.

މުދަލުގެ ސައިޒު؛

9.

އައިޓަމްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާގޮތް ނުވަތަ އައިޓަމްގެ ޕެކިންގ؛

 10.އުފެއްދި ޤައުމު؛
 11.މުދަލުގެ ކޮންޑިޝަން؛
ބނުންކޮށްފައިވާ މުދަލެއްނަމަ ،އެ މުދާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު؛
ޭ
12.
ޕެކިންގ ލިސްޓް

146.

ލިޔުންތަކަށް އިޞްލާޙު

147.

މި ގަވާއިދުގެ  137ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕެކިންގ
ލިސްޓް އޮންނަންވާނީ އިނގިރޭސިބަހުންނެވެ .މިޕެކިންގ ލިސްޓުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަވެފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ.
(ހ)

މުދަލުގެ ތަފުސީލު؛

(ށ)

ދާގީނާގެ ބާވަތް؛

(ނ) ދާގީނާގެ އަދަދު؛

ގެނައުން

(ރ)

ދާގީނާގެ ނަންބަރު؛

(ބ)

ކޮންމެ ދާގީނާއެއްގައި މުދާހުރިގޮތުގެ ތަފުސީލު؛

(ޅ)

ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ ދާގީނާގެ އަދަދު؛

(ކ)

ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ބަރުދަން އަދި ކިއުބިކް މީޓަރު.

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  137ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ އެއްވެސް ތަނެއް
ފަވައި ،ކަނޑައި ނުވަތަ ބަދަލު ކުރެވިފައިވާނަމަ އެލިޔުމެއް ދޫކުރި ފަރާތުން ސްޓޭމްޕް
ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  137ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުމަކަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނެވޭނީ އެލިޔުން ދޫކުރި ފަރާތުގެ
ލިޔުމެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ލިޔުންތަކުގެ އަސްލަށާއި
މަޢުލޫމާތަށް ބަދަލު ނާންނަގޮތަށް ގެނެވޭ ކުދިކުދި އިޞްލާޙުތަކެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
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އެކްސްޕޯޓް މުދަލުގެ ލިޔުން
ނިންމުން

148.

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުން ޑިއުޓީ ނެގުމުގައި ނުވަތަ އެ މުދަލަކާބެހޭ ލިޔުން
ނިންމުމުގައި ބޭރުފައިސާ ދިވެހިފައިސާއަށް ބަދަލުކުރާނެ ރޭޓުތައް ކަނޑައަޅާނީ މޯލްޑިވްސް
މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފަޔާއެކު
ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ .މިގޮތުން ކޮންމެ މަހެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ،ކުރިއަށް އޮތް މަހުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުތައް ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓްގައި
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ފަސްވަނަ ބައި
މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން
އަގު ކަނޑައަޅާގޮތް

149.

މުދާ އަގުކުރާނެ ގޮތް

150.

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ކަސްޓަމްސްގެ
ބޭނުންތަކަށްޓަކައި މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ،ވާރލްޑް ޓްރޭޑް އޯގަނައިޒޭޝަން
(ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ) "އެގްރީމެންޓް އޮން އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އާޓިކަލް  VIIއޮފް
ދަ ޖެނެރަލް އެގްރީމެންޓް އޮން ޓެރިފްސް އެންޑް ޓްރޭޑް  "1994ގެ ކަމާބެހޭ
މާއްދާތަކުގައި ވާގޮތުގެމަތިންނެވެ.

(ށ)

ވާރލްޑް

ޓްރޭޑް

އޯގަނައިޒޭޝަން

(ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ)

"އެގްރީމެންޓް

އޮން

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އާޓިކަލް  VIIއޮފް ދަ ޖެނެރަލް އެގްރީމެންޓް އޮން
ޓެރިފްސް އެންޑް ޓްރޭޑް  "1994ގެ މަޢުލޫމާތާއި މިއެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން ނިންމާ
ނިންމުންތައް ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތަކުން ބެލެން
ހުންނާނެއެވެ.
ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މުދަލެއްގެ
ކަސްޓަމްސްގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އަސާސީ އުސޫލުކަމަށް ބަލާނީ ،އެ މުދަލެއްގެ
މުޢާމަލާތުގެ އަގު ނުވަތަ "ޓްރާންސެކްޝަން ވެލިއު" އަށް ބަލައިގެން އަގު ކަނޑައެޅުމަށެވެ.
އެފަދައިން އެ މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅެން ނެތްނަމަ ،ދެން އެ މުދަލެއް އަގު ކުރުމުގައި
ބަލާނީ ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5އުސޫލުގެ ތެރެއިން ،ފަހަރަކު އުސޫލަކަށް ބިނާކޮށްގެން އަގު
ކަނޑައެޅުމަށެވެ .މިގޮތަށް ބެލުމުގައި ،އެއުސޫލުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީބަށް
އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

އައިޑެންޓިކަލް ގުޑްސްގެ މުޢާމަލާތުގެ އަގަށް ބެލުމުގެ އުސޫލު؛

(ށ)

ސިމިލަރ ގުޑްސްގެ މުޢާމަލާތުގެ އަގަށް ބެލުމުގެ އުސޫލު؛
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މުޢާމަލާތުގެ އަގު ނުވަތަ
ޓްރާންސެކްޝަން ވެލިއު އެއީ

151.

(ނ)

ޑިޑަކްޓިވް ވެލިއުއަށް ބިނާކޮށް އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު؛

(ރ)

ކޮމްޕިއުޓެޑް ވެލިއުއަށް ބިނާކޮށް އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު؛

(ބ)

ފޯލްބެކް މިންގަނޑުތަކުގެ ދަށުން އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު.

(ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު ނުވަތަ ޓްރާންސެކްޝަން
ވެލިއުއަކީ ،ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނަ ޤައުމުގައި މުދަލެއް ވަނިކޮށް ،ރާއްޖެއަށް

ކަސްޓަމްސް އަގުގެ ގޮތުގައި

ގެނައުމަށްޓަކައި އެ މުދަލެއް ގަތުމުގައި ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން އެ

ކަނޑައެޅުން

ޓ.އޯ ވެލުއޭޝަން
މުދަލަކަށް ދައްކާފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެހިފައިވާ އަގު ،ޑަބްލިޔޫީ .
އެއްބަސްވުމުގެ  1ވަނަ އާޓިކަލްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،އެ އަގުގެ ތެރެއަށް އެ
އެއްބަސްވުމުގެ  8ވަނަ އާޓިކަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ،އެ އާޓިކަލްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިތުރުކުރުމުން ނުކުންނަ އަގެވެ.
(ށ)

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު ނުވަތަ ޓްރާންސެކްޝަން
ވެލިއުއަކީ ،ރާއްޖެއިން އެ މުދަލެއް ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން،
އެ މުދާ ވިއްކާފައިވާ ނުވަތަ ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަގެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ
މުޢާމަލާތުގެ އަގު ނުވަތަ ޓްރާންސެކްޝަން ވެލިއު ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން
އެއްބަސްވުމުގެ  1ވަނަ އާޓިކަލްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ހާލަތްތަކުގައެވެ.
1.

މދަލުގެ
މުދާ ރާއްޖެއަށް ގެނެސް ވިއްކުމުގައި ނުވަތަ ބޭނުން ކުރުމުގައިު ،
އަގަށް ބަދަލު އަންނާނެ އެއްވެސް ރެސްޓްރިކްޝަނެއް ނުވަތަ ޝަރުޠެއް އެ
މުދާ ވިއްކި ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައި ނެތުން؛ މީގެ ތެރޭގައި ،މުދާ ރާއްޖޭގެ
ވަކި ސަރަޙައްދަކަށް ވިއްކަން ޝަރުޠުކުރުން ފަދަ މުދަލުގެ އަގަށް ބަދަލެއް
ނާންނަ ގޮތަށް ކުރެވޭ ޝަރުޠުތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

2.

މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން ،އެ މުދާ ވިއްކާފައިވަނީ އެ ޓްރާންސެކްޝަނާ
ނުގުޅޭ އެހެން ޝަރުޠުތަކާއެކު ނުވަތަ އެ މުދަލުގެ ޓްރާންސެކްޝަން ވެލިއު
ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކުރަން ނޭނގޭފަދަ ޝަރުޠަކާއެކު ކަމުގައިނުވުން؛

3.

މުދާ ގަތް ފަރާތުން އެ މުދާ ވިއްކާލުމަށްފަހު ،ނުވަތަ އެ މުދަލުން
އެނޫންވެސް ބޭނުމެއް ކުރުމަށްފަހު ،އެ މުދަލުން ލިބޭ އާމްދަނީން ބައެއް މުދާ
ވިއްކި ފަރާތަށް ލިބިދެވޭ ޝަރުޠެއް ނެތުން؛
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4.

ޭޝން
މުދާ ވިއްކި ފަރާތާއި މުދާ ގަތް ފަރާތަކީ ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއ ަ
އެއްބަސްވުމުގެ  15ވަނަ އާޓިކަލްގެ  4ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަދަ "ރިލޭޓެޑް ޕާޓީ" ކަމުގައި ނުވުން؛ އަދި އެ ދެފަރާތަކީ "ރިލޭޓެޑް ޕާޓީ"
ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ  1ވަނަ އާޓިކަލްގެ  2ވަނަ ޕެރެގްރާފްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން ބަލާއިރު އެ އަގަކީ ،ކަސްޓަމްސްއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ
އަގަކަށްވުން.

5.

ިނގފައިވާ ވިޔަފާރީގެ
މުދާ ވިއްކި ފަރާތާއި މުދާ ގަތް ފަރާތާ ދެމެދު ހ ާ
މުޢާމަލާތަކީ ގަނެވިއްކުމުގެ ޢާންމު އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ
މުޢާމަލާތަކަށްވުން.

ގަނެވިއްކުމުގެ ޢާންމު

152.

އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ

153.

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް

ގަނެވިއްކުމުގެ ޢާންމު އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި ބެލެވޭނީ،
ެމދު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް ހިނގައި އަދި
މުދާ ވިއްކާ ފަރާތާއި މުދާ ގަންނަ ފަރާތާ ދ ެ
އެމުޢާމަލާތުގެ ސަބަބުން ،މުދަލުގެ އޯނަރޝިޕް ،މުދާ ގަތް ފަރާތަށް ބަދަލުވާ ގޮތަށް ކުރެވޭ
ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކެވެ.

ޓްރާންސެކްޝަން ވެލިއުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް
އަގުކަނޑައެޅެން ނެތް

(ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ މުޢާމަލާތުގެ އަގު ނުވަތަ ޓްރާންސެކްޝަން ވެލިއުގެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ،މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ،އެ
މުދަލެއްގެ

އަގު

ކަނޑައެޅުމުގައި

ކަސްޓަމްސްއިން

ޢަމަލުކުރާނީ ،ތިރީގައި

ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

ްގން އެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5އުސޫލުގެ ތެރެއިން ،ފަހަރަކު އުސޫލަކަށް ބިނާކޮށ ެ

އުސޫލު

މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށެވެ .މިގޮތަށް ބެލުމުގައި ،މި ގަވާއިދުގައި އެހެން ގޮތަކަށް
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،އެ އުސޫލުތައް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ތަރުތީބަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
1.

ަލނީ،
ކަސްޓަމްސްއިން އެ މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ފުރަތަމަ ބ ާ
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ،އަގު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުދަލާ
އަޅާކިޔާއިރު ،އެ މުދަލުގެ އައިޑެންޓިކަލް ގުޑްސް ކަމަށް ބެލެވޭ މުދާ އުފެއްދި
ޤައުމުން ނުވަތަ މުދާ ގެންނަ ޤައުމުން އެދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް މުދާ
އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ

އަގަށް

ބަލައިގެން

ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ

ވެލުއޭޝަން

ަތންނެވެ.
އެއްބަސްވުމުގެ  2ވަނަ އާޓިކަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މ ި
2.

ނންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ަ
މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅަން ދަތިވެއްޖެނަމަ ،ދެން ކަސްޓަމްސްއިން
އެ މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ،ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ
ތެރެއިން ،އަގު ކަނޑައަޅަންޖެހޭ މުދަލާ އަޅާކިޔާއިރު ،އެ މުދަލުގެ ސިމިލަރ
ގުޑްސް ކަމަށް ބެލެވޭ މުދާ އުފެއްދި ޤައުމުން ނުވަތަ މުދާގެންނަ ޤައުމުން
އެދުވަސްވަރު
98

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ އަގަށް ބަލައިގެން

ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ

ވެލުއޭޝަން

އެއްބަސްވުމުގެ

3

ވަނަ

އާޓިކަލްގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
3.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅަން ދަތިވެއްޖެނަމަ ،ދެން ކަސްޓަމްސްއިން އެ
މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ޑިޑެކްޓިވް ވެލިއު މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
އެއީ އެ މުދަލެއް ނުވަތަ އެ މުދަލުގެ އައިޑެންޓިކަލް ގުޑްސް ނުވަތަ އެ
މުދަލުގެ ސިމިލަރ ގުޑްސް ،ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށް ،ރާއްޖޭގައި ވިއްކަމުންދާ
ވނަ
އަގަށް ބަލައިގެން ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން އެއްބަސްވުމުގެ ަ 5
އާޓިކަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

4.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅަން ދަތިވެއްޖެނަމަ ،ދެން ކަސްޓަމްސްއިން އެ
މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމްޕިއުޓެޑް ވެލިއު މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
އެއީ އެ މުދާ އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސާމާނުގެ އަގާ އަދި އެ
މުދަލެއް އުފެއްދުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގާއި ،މުދާ ވިއްކާއިރު،
ޢާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ޚަރަދާއި ފައިދާއަށް އެއްކުރާ މިންވަރާއި،
ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ

ވެލުއޭޝަން

އެއްބަސްވުމުގެ

8

ވަނަ

އާޓިކަލްގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް ،އެ އާޓިކަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އެއްކުރުމުން ނުކުންނަ އަގުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން
ަތންނެވެ.
އެއްބަސްވުމުގެ  6ވަނަ އާޓިކަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މ ި
5.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅަން ދަތިވެއްޖެނަމަ ،ދެން ކަސްޓަމްސްއިން އެ
މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ ފޯލްބެކް މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .އެއީ
ކަސްޓަމްސްއަށް

ލިބެންހުރި

މަޢުލޫމާތުގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށްގެން،

ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢާންމު
އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ  7ވަނަ
އާޓިކަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ބިނާކޮށްގެން ކަސްޓަމްސްއިން
މުދަލެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރާއި  4ވަނަ
ެއށް މުދާ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު އިސްފަސްކޮށްދިނުމަށް ،ރާއްޖ ަ
އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގައި އެދެވިދާނެއެވެ .ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި
ފަރާތުން އެފަދައިން އެދެފިނަމަ ،ކަސްޓަމްސްއިން އެ ދެ އުސޫލު އިސްފަސް
ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
99

ޓްރާންސެކްޝަން ވެލިއުގެ
ޞައްޙަކަމާމެދު

154.

(ހ)

މުދަލެއްގެ މުޢާމަލާތުގެ އަގުކަމަށް ނުވަތަ ޓްރާންސެކްޝަން ވެލިއުކަމަށް ،ރާއްޖެއަށް
މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން

ކަސްޓަމްސްއަށް ސުވާލުއުފެދޭ

ކަސްޓަމްސްއަށް

ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ

ހުށަހަޅާ

އަގަކީ،

މުދާ

އިމްޕޯޓްކުރި

ދުވަސްވަރާ

އެއް

ަތގެ ނުވަތަ އެއާ
ދުވަސްވަރެއްގައި ،އެ މުދާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި ޤައުމުން ،އެބާވ ު

ގޮތް

އެއްފެންވަރެއްގެ މުދާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ
މާބޮޑަށް ދަށް އަގެއްކަމަށްވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ހުރިކަމަށް

ލިޔުންތަކުގައި

ތަފާތުތަކެއް

ހުށަހަޅާފައިވާ

ޓްރާންސެކްޝަން

ވެލިއު،

ފާހަގަކުރެވޭނަމަ،
ކަސްޓަމްސްގެ

ކަސްޓަމްސްއަށް
އަގުގެ

ގޮތުގައި

ކަނޑަނޭޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ
މުދަލުގެ ޓްރާންސެކްޝަން ވެލިއު ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ޙާލަތެއް
ދިމާވެއްޖެނަމަ ،މުދަލުގެ އަގު ދަށްވި ސަބަބު ނުވަތަ ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކުގައި
ތަފާތުތަކެއް ހުރި ސަބަބު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް ،ރާއްޖެއަށް އެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި
ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ާނޖެހުނު ސަބަބު
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަމެއް ދިމާވ ް
ބަޔާންކޮށްދިނުމަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތަށް
ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާތާ ( 05ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް މުދާ
އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން އިޖާބަ ނުދީފިނަމަ ނުވަތަ އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ސަބަބަކީ،
ކަސްޓަމްސްއަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ސަބަބެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ގަބޫލުނުކުރެވުނު ސަބަބު
އެ ފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މުޢާމަލާތުގެ އަގަކީ ،ރަނގަޅު
އަގެއްކަމުގައި ނުބަލައި ،އެ މުދަލުގެ އަގު ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން ނިންމާފައިވާ  6.1ނަންބަރު ނިންމުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޓްރާންސެކްޝަން
ވެލިއުއަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ކަނޑަނޭޅުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އިތުރު
ވަގުތު ބޭނުންވާ

155.

(ހ)

މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް
އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައާއި ،އަދި އަގެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދަތިވެ

ހާލަތްތަކުގައި މުދާ ދޫކުރުން

އެކަންކުރުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި ކަސްޓަމްސްއިން އެ މުދަލުގެ
ވަގުތީ އަގެއް ކަނޑައެޅުމުން ،މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރި
ފަރާތުން އެއަގުން ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން އެ މުދަލެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ްއން މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައަޅާނީ މި ގަވާއިދުގެ  154ވަނަ
މިހާލަތުގައި ކަސްޓަމްސ ި
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދޫކުރެވޭ މުދަލެއްގެ އަގު
ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުން ،އެ މުދަލުގެ އަގު މި ގަވާއިދުގެ
 151ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަނޑައެޅޭނަމަ ،މި
100

ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުދަލަށް އިތުރަށް
ނެގިފައިވާ ޑިއުޓީ ރިފަންޑުކޮށްދެވޭނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ކަނޑައެޅޭ އަގު ބޮޑުވުމާ
ގުޅިގެން އެ މުދަލަކަށް އިތުރަށް ޑިއުޓީ ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް
ދެއްކުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން
ކަސްޓަމްސްއަށް އެ ފައިސާއެއް ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއަށް ސާބިތުކުރެވޭ
އަގަކީ ،އެ މުދަލަށް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ދަށް އަގެއްނަމަ،
އެ މުދަލަށް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި

އިތުރަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ރިފަންޑު މި

ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ

ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުދާ

އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޭންވާނެއެވެ.
ވެލުއޭޝަން ޑޭޓާބޭސް

156.

ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯގެ ނިންމުންތައް

157.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

158.

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ މުޢާމަލާތުގެ އަގާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާބޭސްއެއް ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ .އަދި
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލިގެންނުދާ ގޮތަކަށް އެ
މަޢުލޫމާތު ،ޢާންމުކޮށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޤަބޫލުކުރުން

(ހ)

ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނިންމާފައިވާ  1.1ނަންބަރު
ނިންމުމުން ފެށިގެން  7.1ނަންބަރު ނިންމުމާ ހަމައަށް ،ހުރިހާ ނިންމުންތަކެއްގައި
ޫލތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސ ު
ޢަމަލުކުރުމުގައި ބަލައިގަނެ ،އެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނިންމާފައިވާ  4.1ނަންބަރު
ނިންމުމުގައި ،ޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ސޮފްޓްވެއަރފަދަ ތަކެތީގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި
ޢަމަލުކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދެ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ތކެތީގެ އަގު
ޢަމަލުކުރާނީ ،އެޕްރޮގްރާމް ނުވަތަ ސޮފްޓްވެއަރގެ އަގު ހިމަނައިގެން ަ
ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލަށެވެ.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން

ކަނޑައަޅާ

އަގާމެދު

މުދާ

އިމްޕޯޓްކުރި

ފަރާތުން

ނުވަތަ

ްސލަ އިތުރަށް
އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެ މައ ަ
ބަލައިދިނުމަށް އެދި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ ބައިގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ނުވަތަ ވެލުއޭޝަން ސަބު
ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް،
ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި
101

ަރތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ.
ފ ާ
ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން
އެއްބަސްވުން އަސްލަކަށް

159.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މިގަވާއިދުގައި

މާއްދާތައް

އިތުރަށް

ތަރުޖަމާކުރުމުގައާއި،

ތަފުސީލުކުރުމުގައާއި ،އޮޅުންފިލުވުމުގައާއި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް

ބެލުން

ޙައްލުކުރުމުގައި ،އަސްލެއް ކަމުގައި ބަލާނީ ،ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއޭޝަން އެއްބަސްވުމާއި ،އެ
ޭޝން
އެއްބަސްވުމުގެ ބައިތައް ކަމުގައި ބެލެވޭ އެހެނިހެން ބައިތަކާއި ،ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ ވެލުއ ަ
ކޮމްޕެންޑިއަމްގައި

ހިމެނޭ

ބައިތައް

އިނގިރޭސިބަހުން

އެކުލަވާލެވިފައިވާ

ގޮތަށެވެ.

މިކޮމްޕެންޑިއަމްގައި ހިމެނޭ ބައިތައް ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ
އޮފީސްތަކުން ބެލެންހުންނާނެއެވެ.

ހަވަނަ ބައި
މުދާ ގިންތިކުރުން

މުދާ ގިންތިކުރާނެގޮތް

160.

މުދާ ގިންތި ކުރުމުގައި

161.

ގިންތިތަކާއި ޑިއުޓީއާބެހޭ

162.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި މުދާ ގިންތިކުރާނީ ،ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ
"ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް" އާ އެއްގޮތްވާ
ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ.

ޑިއުޓީ ކަނޑައެޅުން

މުދާ ގިންތިކުރުމުގައި އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑައަޅާނީ ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާބޭސް

ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދާ" ،ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ
ސިސްޓަމް" ގެ ދަށުން ގިންތިތަކަށް ބަހައި ،އެ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ހިމެނޭ ޑޭޓާބޭސްއެއް ،ކަސްޓަމްސްއިން ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ .އަދި
އެ

ޑޭޓާބޭސްގައި

ހިމެނޭ

މަޢުލޫމާތު

ޢާންމުކޮށް

ލިބެންހުންނާނެ

އިންތިޒާމުވެސް

ކަސްޓަމްސްއިން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
މުދާ ގިންތިކުރުމުގައި ބަލާނެ
ލިޔުންތައް

163.

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  160ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކަސްޓަމްސްއިން
މުދާ ގިންތިކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގައިވާ އުސޫލުތަކާ
ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
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1.

ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ނެރެފައިވާ "ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ
ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް"

2.

ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ނެރެފައިވާ "ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ
ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް އެކްސްޕްލެނޭޓަރީ ނޯޓްސް"

3.

ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސް ޖަމްޢިއްޔާއިން ނެރެފައިވާ "ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ
ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް ޑޭޓާބޭސް"

4.

މުދާ ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ނެރެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ
ލިޔުންތައް.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެލިޔުންތަކަށް
ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ
އޮފީސްތަކުން ބެލެންހުންނާނެއެވެ.

މުދަލުގެ ގިންތި ބަދަލުވާނެ

164.

ޑިކްލެއަރކުރި މުދަލުގެ

165.

ހާލަތްތައް

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ،އެހާލަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުދަލުގެ ގިންތި
ކަސްޓަމްސްއިން ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ނެރޭ ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ ޑިސްކްރިޕްޝަން
އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމްގެ ވަރޝަން ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން މުދަލުގެ ގިންތި ބަދަލު
ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް.

(ށ)

ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ނެރޭ

ކްލެސިފިކޭޝަން އޮޕީނިއަންތަކާ

ގުޅިގެން ގިންތި ބަދަލުވުން.
(ނ)

މުދަލުގެ ގިންތިއާމެދު މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
ބެލުމަށްފަހު މުދަލުގެ ގިންތި ބަލުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް.

(ރ)

ނޭޝަނަލް ޓެރިފް ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށް އެއްގޮތްކުރުމުގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ ގިންތި
ބަދަލުވުން.

ގިންތި އިޞްލާޙުކުރުން

(ހ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް
ޑިކްލެއަރކުރި

މުދަލުގެ

ގިންތި

އިޞްލާޙުކުރަން

މުދަލުގެ

ވެރިފަރާތަށް

ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން އެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވުނު
ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް
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ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
1.

މދަލާ
ު
ޑިކްލެއަރކޮށްފައިވާ މުދާ ގިންތިކޮށްފައިވާގޮތާއި ގެނެސްފައިވާ
ދިމާނުވުން.

2.

މުދާ ގިންތިކޮށްފައިވަނީ ނުބައިކޮށްކަން ކަސްޓަމްސްއިންކުރާ އޯޑިޓަކުން
އެނގުން.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ،މުދަލުގެ ގިންތިއާމެދު ސުވާލު
އުފެދިއްޖެނަމަ ،އަންނަނިވި ދެގޮތުންކުރެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން އިޚުތިޔާރުކުރާ
ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
1.

މުދަލުގެ ގިންތި ކަމުގައި ވެދާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސުން ކަނޑައަޅާ ޑިއުޓީގެ
އިންސައްތަ އެންމެ ދަށް ގިންތިއަކުން ޑިއުޓީ ދައްކައި ،މުދާ ގެންދިއުން.
މތީ މިންވަރު
މިގޮތް އިޚުތިޔާރުކުރާނަމަ ،މުދަލުގެ ގިންތި ބަދަލުވާނޭ އެންމެ ަ
ކަސްޓަމްސުން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ކަސްޓަމްސްގެ
ހޯދުންތަކުން ،މުދަލުގެ ގިންތި ފައިނަލްކޮށް( 30 ،ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ފައިނަލްކުރާ ގިންތިއަކީ ޑިއުޓީ
މަތީ

ގިންތިއަކަށް

ވެރިފަރާތުން

30

ވާނަމަ،
(ތިރީސް)

ޑިއުޓީ

އިތުރުވާ

ދުވަހުގެ

މިންވަރު،

ތެރޭގައި

މުދަލުގެ

ކަސްޓަމްސްއަށް

ދައްކަންވާނެއެވެ.
2.

މުދަލުގެ ގިންތި ކަމުގައި ވެދާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ޑިއުޓީގެ
އިންސައްތަ އެންމެ މަތީ ގިންތިއަކުން ޑިއުޓީ ދައްކައި ،މުދާ ގެންދިއުން .މި
ގޮތް އިޚުތިޔާރުކުރާނަމަ ،މުދަލުގެ ގިންތި ބަދަލުވާނޭ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ކަސްޓަމްސްއިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ކަސްޓަމްސްގެ
ހޯދުންތަކުން ،މުދަލުގެ ގިންތި ފައިނަލްކޮށް( 30 ،ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ފައިނަލްކުރާ ގިންތިއަކީ ޑިއުޓީ
ދަށް ގިންތިއަކަށް ވާނަމަ ،ޑިއުޓީ އިތުރުވާ މިންވަރު ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއިން އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

1.

މުދާ ޑިކްލެއަރކުރާ މަރުޙަލާގައި ގިންތިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ނުލިބުން ،ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވުން ނުވަތަ ޞައްޙަނުވުން.

2.

މުދާ ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހެދޭ ލެބޯޓަރީ ތަޙުލީލުގެ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތް
ކުރުމަށްފަހު މުދަލުގެ ގިންތި ބަދަލުކުރަންޖެހުން.
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(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތު ދިމާވީ ޕްލާސްޓިކް ހިމެނޭ ބާވަތެއްގެ
މުދަލެއްގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އެ މުދަލަށް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނީ ،ކަސްޓަމްސްއިން
ކަނޑައަޅާ އެންމެ މަތީ ޑިއުޓީގެ އިންސައްތަ ހިމެނޭ ގިންތިންނެވެ .ކަސްޓަމްސްއިން
ުދލުގެ
ކަނޑައަޅާ ގިންތިއާމެދު މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން އިންކާރު ކުރާނަމަ ،މ ަ
ވެރިފަރާތުން ހުށަހަޅާ ގިންތިއަކީ ޞައްޙަ ގިންތިކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ މުދަލެއް
އުފެއްދި ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން ގަބޫލުކުރާ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތުން

ހުށަހަޅައިފިނަމަ،

މުދަލުގެ

ގިންތި

އެލިޔުމާ

އެއްގޮތަށް

ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ބ)

ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރކުރި މުދަލުގެ ގިންތި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ
މުދަލަށް އިތުރަށް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިގެން
ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެ ފައިސާއެއް ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރކުރި މުދަލުގެ ގިންތި އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ
މުދަލަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ރިފަންޑް ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ
ބައިގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އެ
ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއިން ދޭންވާނެއެވެ.

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާ

166.

މުދާ ގިންތިކުރުމަށް މުދަލުގެ

167.

ގިންތިކުރުމުގެ ގޮތުން

168.

(ހ)

ްކށްގެން
ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ފުރިހަމަކުރާއިރު މުދަލުގެ ޞައްޙަ ގިންތި ބޭނުނ ޮ
ޑިކްލަރޭޝަން ފުރިހަމަކުރުމަކީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

(ށ)

މުދާ ގިންތި ކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ،މުދަލުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ސާމްޕަލް ނެގުން

ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ތަކެތި
ހިފެހެއްޓުން

މދަލުގެ ސާމްޕަލް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ،މުދާ ގިންތިކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ު
ނެގޭނެއެވެ.
(ހ)

މުދަލުގެ ލެބޯޓަރީ ތަޙުލީލު ކުރަންޖެހުން.

(ށ)

މދަލުގެ ސާމްޕަލް ހުށަހަޅަންޖެހުން.
ޓެރިފް ކޮމިޓީއަށް ު

(ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކާއި އެ މުދަލުގައި
އެތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިނުވާނަމަ ،އެ ތަކެތި ގިންތި ކުރުމުގެ ގޮތުން
ތަޙުލީލުކުރުމަށްޓަކައި ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.
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(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތި ،ހިފެހެއްޓިފައި
ހުންނަ އެ މުއްދަތުގައި އެ އެއްޗަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑެމަރޭޖްފީއާއި އެހެނިހެން
ޚަރަދުތައް އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

169.

މުދަލުގެ ގިންތިއާބެހޭ

170.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ގިންތިކުރިގޮތާމެދު ނުވަތަ މުދަލުގެ ޑިއުޓީރޭޓް ކަނޑައެޅި
އ މައްސަލަ
ގޮތާމެދު މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައްސަލައެއްވާނަމަެ ،
އިތުރަށް ބަލައިދިނުމަށް އެދި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ ބައިގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓެރިފް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ށ)

ަލތައް،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ މައްސ ަ
ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ަރތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ.
ފ ާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުން

ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ކުރިން ،ނުވަތަ ރާއްޖެއިން މުދަލެއް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ
މދަލުގެ
ކުރިން ،އެ މުދަލެއްގެ ގިންތި ނުވަތަ ޑިއުޓީ ރޭޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ު
ުށހެޅުމުން އެ
ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ހ ަ
މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެއެވެ.

ޖެނެރަލް އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން
ރޫލްސް

171.

"ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް" ގައި މުދާ
ގިންތިކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ޖެނެރަލް އިންޓަރޕްރިޓޭޝަން ރޫލްސްތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
(ހ)

"ހާމަނައިޒްޑް

ކޮމޯޑިޓީ

ޑިސްކްރިޕްޝަން

އެންޑް

ކޯޑިންގ

ސިސްޓަމް"

ގެ

ިވނީ ހަމައެކަނި
ސެކްޝަންތަކާއި ،ޗެޕްޓަރުތަކާއި ،ސަބްޗެޕްޓަރުތަކަށް ސުރުޚީ ދެވިފައ ާ
ދެނެގަތުމުގެ ފަސޭހައަކަށެވެ .ޤާނޫނީ ބޭނުމަށް ކެޓަގަރީތައް ނުވަތަ މުދަލުގެ ބައިތައް
ކަނޑައަޅާ ދެނެގަންނަންޖެހޭނީ ،ސުރުޚީއެއްގައި ނުވަތަ ސެކްޝަން ނޯޓެއް ނުވަތަ
ޗެޕްޓަރު ނޯޓެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާނަމަ ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ،އެސުރުޚީއެއްގެ ދަށުގައި ހިމެނިފައިވާ މާއްދާތަކުންނާއި ،އެހެނިހެން
ގުޅުންހުރި ސެކްޝަން ނޯޓްތަކުންނާއި ޗެޕްޓަރު ނޯޓްތަކުންނެވެ.
(ށ)

1.

ސުރުޚީއެއްގައި ވަކި ގިންތީއެއްގެ މުދަލެއް ހިމަނާފައިވާނަމަ އެ މުދަލެއްގެ
ފުރިހަމަ ސިފައިގައިވާ ޙާލަތާއި ނުވާ ހާލަތުގައިވެސް އެ އެއްޗެއް ހިމެނޭނީ އެ
ގިންތީގެ މުދަލުގެ ތެރޭގައެވެ .އެއެއްޗަކީ އެ ގިންތީގެ މުދަލެއްކަމަށް
ބަލަންވާނީ އެ އެއްޗެއްގައި މުދަލުގެ އަސާސީ ނުވަތަ މައިގަނޑު ސިފަ
އެކުލެވިގެންވާނަމައެވެ .އަދި އެ އެއްޗެއް ގެނެވިފައިވަނީ އޭގެ ބައިބައި
ރޫޅާލައިގެން ނުވަތަ ރޭވޭގޮތަށް ބައިބަޔަށް ކަމަށް ވިޔަސް ،މި ގަވާއިދުގެ
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ދަށުން ،ފުރިހަމަވެފައިވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަނުވާ އެ ގިންތީގެ މުދަލުގެ ބަޔަށް
ފެތޭނަމަ އެ އެއްޗެއް ހިމަނަންވާނީ އެ ގިންތީގެ މުދަލުގެ ތެރޭގައެވެ.
2.

ސުރުޚީއެއްގައި ވަކި މާއްދާއެއް ނުވަތަ ވަކި މެޓީރިއަލެއް ހިމަނާފައިވާނަމަ،
އެބާވަތުގެ މާއްދާ ނުވަތަ މެޓީރިއަލެއް ،އެހެން އެއްޗަކާ އެއްކޮށްގެން
ހެދިފައިވާ މުދާވެސް ،އެ ގިންތީގެ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ .އަދި
ވަކި ބާވަތެއްގެ މާއްދާއަކުން ނުވަތަ މެޓީރިއަލަކުން ހެދިފައިވާ އެއްޗެއް
ސުރުޚީގައި ހިމަނާފައިވާނަމަ ،މުދަލެއް ނުވަތަ މުދަލެއްގެ ބައެއް ،އެ
މާއްދާއަކުން ނުވަތަ އެމެޓީރިއަލަކުން ހަދާފައިވާ މުދާ ،އެ ގިންތީގެ ތެރޭގައި
ހިމެނިގެންވެއެވެ .އަދި އެއް މާއްދާއަށް ވުރެ ގިނަ މާއްދާ ބޭނުންކޮށްގެން
ނުވަތަ އެއް މެޓީރިއަލަށް ވުރެ ގިނަ މެޓީރިއަލް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ
މުދަލުގެ ގިންތި ކަނޑައަޅާނީ މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްގެން
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ،މުދަލުގެ ވައްތަރު ސާފުކޮށް އެނގި ،ދޭއް ނުވަތަ
ދެސުރުޚީއަށްވުރެ ގިނަ ސުރުޚީގެ ދަށުން ،އެ މުދަލެއް ގިންތިކުރެވޭނަމަ އެ މުދަލުގެ
ގިންތި ކަނޑައަޅާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
1.

މުދަލުގެ

ސިފައެއް

ޢާންމު

ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ

ސުރުޚީއަށްވުރެ

އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ އެ މުދަލެއް އެއަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ
ސުރުޚީއަށެވެ .މުދަލެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މަސްހުނި މާއްދާތައް
ނުވަތަ މަސްހުނި މެޓީރިއަލްތައް ނުވަތަ ވަކިކޮށް ވިއްކާގޮތަށް ހެދިފައިވާ
ސެޓުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މުދަލުގެ ބައިތައް ހިމެނިފައިވަނީ އެއް
ސުރުޚީއަށްވުރެ ގިނަ ސުރުޚީތަކުގައި ނަމަ ،އަދި އޭގެތެރެއިން ވަކި
ސުރުޚީއަކުން މުދަލުގެ ފުރިހަމަ ސިފަ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތަސް ،އެ
މުދަލަކާ ގުޅޭގޮތުން އެސުރުޚީތައް ބަލަންވާނީ ހަމަހަމަ ސުރުޚީތަކެއްގެ
ގޮތުގައެވެ.
2.

ތިންވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވަކި ގިންތިއެއް
ކަނޑައެޅެން

ނުހުންނަ،

މަސްހުނިވެފައި،

އުފައްދާފައިވާ މުދަލާއި ނުވަތަ

ތަފާތު

އެކި

މާއްދާތަކުން

އެކިބައިތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މުދާ

އަދި ވަކިކޮށް ވިއްކުމަށްޓަކައި ސެޓުތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މުދަލުގެ
ގިންތި ކަނޑައަޅާނީ އެ މުދަލެއްގެ މައިގަނޑު ސިފަ އެ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް
އެކުލެވިގެންވާ މެޓީރިއަލްގެ ނުވަތަ އެކިބައިތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ
މުދަލެއްނަމަ
އެކުލެވިގެންވާ
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އެ

މުދަލެއްގެ
ބައިގެ

މައިގަނޑު

ގިންތީގެ

ސިފަ

ތެރޭގައި

އެބައެއްގެ

ހިމެނޭ

މައްޗަށް

މުދަލެއްކަމަށް

ބަލައިގެންނެވެ.
3.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރާއި  2ވަނަ ނަންބަރުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ބިނާކޮށް ގިންތި ކަނޑަނޭޅޭ
މުދާ

ގިންތިކުރާނީ

އެ

މުދަލެއް

އެއްހަމައެއްގައި

ގިންތިކުރެވިދާނެ

ސުރުޚީތަކުގެ ތެރެއިން ،ނަންބަރު ތަރުތީބުން އެންމެ ފަހުން އަންނަ
ސުރުޚީގައެވެ.
(ރ)

އިސްވެދިޔަ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބައިނުކުރެވޭ ނުވަތަ އެ މުދަލެއްގެ
އއްގޮތް މުދާ
ގިންތި ކަނޑަނޭޅޭ މުދަލުގެ ގިންތި ކަނޑައަޅާނީ ،އެ މުދަލަކާއި އެންމެ ެ
ގިންތިކޮށްފައި ހުންނަ ސުރުޚީއެއްގެ ދަށުންނެވެ.

(ބ)

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު އުސޫލުތަކުގެ އިތުރުން ،ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިގެންވާ
އުސޫލުތައްވެސް މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު މުދަލުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.
1.

ކެމެރާގެ އުރަ ،މިޔުޒިކް ކުޅޭ ސާމާނުގެ އުރަ ،ބަޑީގެ އުރަ ،ކުރަހާ ސާމާނުގެ
އުރަ ،ކަރުގައިއަޅާ ހާރުގެ ފޮށި އަދި މިފަދަ އުރަ ނުވަތަ ފޮށި ،ދިގު
ހދާފައި ހުންނަ
މުއްދަތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެ މުދަލާއެކު ވިއްކާގޮތަށްަ ،
ފޮށި ،ޚާއްޞަކޮށް ހަމައެކަނި އެފަދަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްޗެހިތަކެއް ލެވޭގޮތަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އުރަ ނުވަތަ ފޮށި ހިމަނަންވާނީ ،އެ އުރައެއް ނުވަތަ
ފޮށްޓެއް އެ އެއްޗަކާއެކު ޢާންމު ގޮތެއްގައި ވިއްކާ މުދަލެއްގެ ގިންތީގެ
ތެރޭގައެވެ .މުދާ އުފުލާ ،ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ،ޢާންމު ސިފަ
އެކުލެވިގެންވާ ކޮންޓެއިނަރުތަކަށް މިމާއްދާ ހިންގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

2.

ނންބަރުގެ ދަށުން އެމާއްދާގައި ބުނެފައިވާ
މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ  1ވަނަ ަ
ބާވަތުގެ މުދަލާއެކު ލިބޭ ،އެއްޗެހި ބަންދުކުރާ ސާމާނާއި ،މެޓީރިއަލް
ހިމަނަންވާނީ އެބާވަތުގެ މެޓީރިއަލުން ނުވަތަ ސާމާނުން ޢާންމު ގޮތެއްގައި
ާރކޮށް
ބަންދުކުރާ މުދަލުގެ ގިންތީގެ ތެރޭގައެވެ .ކަނޑައެޅިގެން ތަކުރ ު
ބޭނުންކުރެވޭކަން

އެނގެން

ހުންނަ،

ބަންދުކުރާ

ސާމާނު

ނުވަތަ

މެޓީރިއަލްތަކުގެ މައްޗަށް މި މާއްދާ ހިންގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
3.

ސުރުޚީއެއްގެ ދަށުން އަންނަ އަރިމަތީ ސުރުޚީއެއްގައި ހިމަނާފައިވާ މުދަލުގެ
ގިންތި ،ޤާނޫނީ ބޭނުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅަންވާނީ ،އެ އަރިމަތީ ސުރުޚީއެއްގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި އަދި އެ އަރިމަތީ ސުރުޚީއާއި
ގުޅުންހުރި ނޯޓާއި ،މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ކޮންމެހެން
ގެންނަންޖެހިގެން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
އަރިމަތީ ސުރުޚީތައް އަޅާކިއޭނީ ދަރަޖައިގެ ގޮތުން އެއްސުރުޚީއާއި އަނެއް
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ސުރުޚީ ހަމަހަމަ ނަމައެވެ .މިމާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އެޙާލަތެއްގައި
އެހެންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މުދާ ގިންތިކުރުމުގެ ނޮމެންކްލެޗަރ ނިޒާމު
ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ ،އެ މުދަލަކާއި ގުޅުންހުރި ސެކްޝަން ނޯޓާއި
ޗެޕްޓަރު ނޯޓުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތަކަށް އެފަދަ މުދަލުގެ ގިންތި
ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ހަތްވަނަ ބައި
ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާދެއްކުމާއި ދޫކުރުން

އެއްވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާދެއްކުން

ފައިސާދެއްކުން

 172.ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަންވާނީ ،ދިވެހި ފައިސާއިންނެވެ .މިގޮތުން ދިވެހި
ފައިސާގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ޗެކުން ދައްކާ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ .އަދި
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ދެއްކޭނެ ވަސީލަތް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތަކަށް އެ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
މިގޮތުން ޕީ.އޯ.އެސް ޓަރމިނަލް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތަކަށް ޑެބިޓް
ކާޑުންވެސް ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގައި އެކައުންޓް
ހުޅުވުން

( 173.ހ)

މުދަލުގެ ޑިއުޓީއަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާއެއް
ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ،
އެކުންފުންޏެއްގެ

ދައްކަންޖެހޭ

ނަމުގައި

ވަކި

ފައިސާ

އެ

އެކައުންޓެއް

މީހެއްގެ

ނަމުގައި

(ޕްރީޕޭމަންޓް

ނުވަތަ

އެކައުންޓް)

ކަސްޓަމްސްގައި ހުޅުވައި ،އެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.
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(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕްރީޕޭމަންޓް އެކައުންޓުން ކަސްޓަމްސްއަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑާ ބާކީކޮށް ބަލަހައްޓާނީ ކަސްޓަމްސްގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ
ސިސްޓަމުންނެވެ .އަދި އެ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ،އެކައުންޓްގެ ތަފުސީލު
ވެރިފަރާތަށް ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ .މިޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން
އެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ޗެކުން ފައިސާ ދެއްކުން

ްތއްތައް ފުރިހަމަ
 174.ކަސްޓަމްސްއަށް ޗެކުން ފައިސާ ދައްކާނަމަ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަނ ަ
ކުރަންވާނެއެވެ .އެކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނުހުންނަ ޗެކު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ކޭޝް ޗެކެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ .ޗެކު އެޑްރެސް
ކޮށްފައި އޮންނަންވާނީ "މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް" ނުވަތަ "ކަސްޓަމްސް"
އަށެވެ.

(ށ)

ްޓމްސްއަށް ޗެކުން ފައިސާ ދައްކާނަމަ ،މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  37ގައިވާ ފޯމު
ކަސ ަ
ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،ފައިސާ ދައްކާނެ އެކައުންޓުތައް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ
ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައިގަންނަންވާނީ ކަސްޓަމްސްގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އެކައުންޓުތަކުގެ ޗެކެވެ.

(ނ)

ކަސްޓަމްސްގައި

ރަޖިސްޓަރީ

ކޮށްފައިވާ

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން ނިންމާ

ޑިކްލަރޭޝަނަށް ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިއެއްގެ ޗެކު ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ .މިގޮތުން
ބަލައިގަނެވޭ ޗެކަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ
ފުރިހަމަ ޒިންމާ ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން ނަގަންވާނެއެވެ.
(ރ)

އެކަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ނަމުގައި އޮންނަ ބޭންކް އެކައުންޓެއްނަމަ،
ޗެކުގައި

ސޮއިކުރަންޖެހޭ

ފަރާތްތަކުން

ހަމައަށް

ސޮއިކޮށް

ޗެކު

ކްރޮސް

ކުރަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ޗެކުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް ކަނޑައި ނުވަތަ ފަވާފައިވާނަމަ ،އެ ތަނެއް ސާފުކޮށް
ފެންނާނެހެން އެ ކެނޑި ނުވަތަ ފެވި ތަނެއް އަލުން ލިޔެ އެކައުންޓުގެ ވެރިފަރާތުން
ނުވަތަ ވެރިފަރާތްތަކުން ހަމައަށް ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ޗެކުގެ ވެރިފަރާތުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ޗެކުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ލިޔަންވާނެއެވެ.
މިގޮތުން ޗެކުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ވެރިފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ ނަން ،އައި.ޑީ.ކާޑު
ފނު
ނަންބަރު ،ދާއިމީ އެޑްރެސް ،އެއިރެއްގައި އުޅޭ އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ޯ
ނަންބަރު ލިޔަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައި ހުންނަ ބޭންކެއް
ނުވަތަ ބޭންކެއްގެ ގޮތްޕެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓެއްގެ ޗެކު ފިޔަވައި ،އެހެން
110

ބޭންކްތަކުގެ ޗެކު ބަލައިގަނެވޭނީ އެ ޗެކެއްގައި ހިމެނޭ ފައިސާގެ އަދަދު ކްލިއަރ
ކުރުމަށް

ބޭންކަށް

ނަގާ

ކޮމިޝަނާ

އެކުގައެވެ.

މިކޮމިޝަނަށްވާ

ފައިސާ

ބަލައިގަނެވޭނީ ނަގުދު ފައިސާއިންނެވެ.
ބޭންކް ގެރެންޓީ ނެތި ޗެކުން
ބަލައިގަނެވޭ ހާލަތްތައް

( 175.ހ)

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި ،އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއާއެކު ޗެކުން
ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ
ޗެކަށް ފައިސާ ލިބުމުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިފައިނުވާ ފަރާތްތަކާއި ،ކަސްޓަމްސްއަށް
އަލަށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކު ބޭންކް ގެރެންޓީ ނެތި ބަލައިގަނެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 1އެކެއް) އަހަރު ގުނަން ފަށާނީ އެ
ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ޗެކުން ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

(ނ)

ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ޗެކެއް ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ ހަވާލުކުރެވޭ
ފަހުން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޗެކު އަނބުރާ އަތުވެއްޖެނަމަ ،ޗެކުގެ ވެރިފަރާތަށް
އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާތާ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެޗެކުގައިވާ އަދަދަށް
ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކު ބޭންކް ގެރެންޓީ ނެތި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ބޭންކް ގެރެންޓީ ޖެހުން

( 176.ހ)

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއި ،އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ،އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ
ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކަސްޓަމްސްއާއެކު ޗެކުން
ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން،ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ
ްސއަށް ޗެކުން
ޗެކަށް ފައިސާ ލިބުމުގައި މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމ ް
ިވނަމައެވެ.
ދައްކާ ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނީ ،އެ ޗެކުގައި ބޭންކް ގެރެންޓީ ޖަހާފައ ާ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 1އެކެއް) އަހަރު ގުނަން ފަށާނީ އެ
ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ޗެކުން ފައިސާ ދެއްކި ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.

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

 177.މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގެ ކުރިން ،ކަސްޓަމްސްއަށް ޗެކުން ދައްކާފައިވާ ފައިސާ
ޗކުން ފައިސާ
ލިބުމުގައި މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ،ކަސްޓަމްސްއަށް އެ ެ
ފށާ ދުވަހާ ހަމައަށް ( 4ހަތަރެއް)
ދެއްކި ތާރީޚުން ފެށިގެން މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޗެކު ބަލައިގަނެވޭނީ ،އެޗެކުގައި ބޭންކް ގެރެންޓީ
ޖަހާފައިވާނަމައެވެ.

ޗެކު ބައުންސްވުން

( 178.ހ)

ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ޗެކެއް ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާ ހަވާލުކުރެވޭ
ފަހުން އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ޗެކު އަނބުރާ އަތުވެއްޖެނަމަ ،ޗެކުގެ ވެރިފަރާތަށް
އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާތާ  24ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ޗެކުގައިވާ އަދަދަށް
ފައިސާ ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ.
111

(ށ)

ޗކަށް ފައިސާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނބުރާ އަންނަ ެ
ބަލައިގަނެވޭނީ ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ ޑެބިޓް ކާޑުން ނުވަތަ ބޭންކް ގެރެންޓީ
ޖެހި ޗެކަކުންނެވެ.

(ނ)

ޗކަށް ފައިސާ
ްކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަނބުރާ އަންނަ ެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާނ ޮ
ދައްކައި ނުނިމެނީސް އެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދާ އެހެން އެއްވެސް
ޚިދުމަތަކަށް ފައިސާ ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

(ރ)

ނވަތަ
ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ޗެކެއް އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތިގެން ު
އެނޫންވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަނބުރާ އަންނަ ހާލަތްތަކުގައި ،އެ ޗެކް އަނބުރާ އައީ
ޗެކުގެ ވެރިފަރާތުގެ އިހުމާލުން ނޫންކަން އެ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ ،އެފަރާތުގެ
ޗެކް ބޭންކް ގެރެންޓީ ނެތި ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެންގުން

( 179.ހ)

އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ޗެކެއް އަނބުރާ އަތުވެއްޖެނަމަ
މި ގަވާއިދުގެ  174ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަރާތަށް އެޑްރެސްކޮށް
ރަޖިސްޓަރޑް

ޕޯސްޓުން

ސިޓީ

ފޮނުވުމުން

ބެލެވޭނީ

އެސިޓީ

އެފަރާތަށް

ރައްދުވީކަމަށެވެ.
(ށ)

ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ޗެކެއް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަނބުރާ އަތުވެއްޖެނަމަ،
މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެފަރާތަކާމެދު
ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ފައިސާގެ ރަސީދު

 180.ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާއެއް ބަލައިގެންފިނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް ބަލައިގަތްކަމުގެ ރަސީދެއް،
ފައިސާދެއްކި ފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .ފައިސާގެ ރަސީދުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.

ފައިސާ ދައްކަންވީ ތަން

 181.އެހެން ގޮތަކަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާނަމަ ،ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން
ފައިސާ ދައްކަންވާނީ އެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގުނު ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހަކަށެވެ.

ބިލް ހެދުން

( 182.ހ)

ކަސްޓަމްސްއަށް އަގުލިބޭގޮތަށް ކުރާކަމަކަށް ވަގުތުން ފައިސާ ނުނަގާ ،ފަހުން
ގތުގެމަތިން ބިލް
ފައިސާ އަދާކުރާގޮތަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ޮ
ހދައިދެވޭނެއެވެ.
ަ

(ށ)

ކަސްޓަމްސްއިން ހަދާ ބިލް ހަވާލުކުރާތާ ( 14ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ( 14 .ސާދަ) ދުވަސް ގުނާނީ ސަރުކާރު
ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
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(ނ)

އމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ،އެކިއެކި އަމިއްލަ
ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާއިަ ،
ފަރާތްތަކަށް ހަދާ ބިލުގައިވާ ފައިސާ ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުދައްކައިފިނަމަ،
އެ ބިލަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަނޭވޭނީ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް
ބިލުގައިވާ ޖުމްލަ އަދަދުގެ ( 0.5%ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ) ގެ
ޖޫރިމަނާއާއެކުގައެވެ.

(ރ)

ބިލެއްގައިވާ ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއިން ބައެއް މާފުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ދައްކަން
ނުޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ
ނަގާނީ އެ އުނިވި އަދަދު ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުން ދުވަހަކަށް
( 0.5%ސުމެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް އިންސައްތަ) ގެ ޖޫރިމަނާއާ އެކުގައެވެ .ފައިސާ
ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތާއި ކަސްޓަމްސްއާ ދެމެދު ޚިލާފެއް އުފެދިގެން އެކަމެއް
ޙައްލުކުރުމަށް ހިނގާ މުއްދަތު ޖޫރިމަނާގެ ތެރެއަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް
ނުނަގާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން

ފިޔަވަޅު އެޅުން

 183.ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުނަގާގޮތަށް ހަމަޖެއްސޭނީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެންނެވެ.
( 184.ހ)

ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި
ނުދައްކައި ހުންނަ މައްސަލަތަކުގައި ،އެފަރާތަކަށް ޚިދުމަތްދިނުން ވަގުތީގޮތުން
މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކަސްޓަމްސްއިން ދެމުންގެންދާ
ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ،އެފަރާތަކަށް އަލުން ޚިދުމަތް ދެވޭނީ،
އެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 4ހަތަރެއް) މަސްދުވަސް
ފަހުންނެވެ.

(ނ)

ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރިކޯޑު
ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ދެވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ރިފަންޑުކުރުން

ރިފަންޑްކުރުން

ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި

( 185.ހ)

އެ ފައިސާދެއްކި ފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ރިފަންޑް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
1.

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޑިކްލަރޭޝަނަށްވުރެ މުދާ މަދުވުން؛

2.

ޑިކްލަރޭޝަނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙެއްގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީއަށް ދައްކާފައިވާ
ފައިސާ އަނބުރާ ދޭންޖެހުން؛

3.

މުދަލުގެ އަގު އިޞްލާޙު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ
އަނބުރާ ދޭންޖެހުން؛

4.

ގެއްލުން ލިބުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ކްލިއަރ ނުކުރެވި
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ނައްތާލުން؛

5.

ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ އޯޑިޓަކުން ފާހަގަކުރެވިގެން ފައިސާ އަނބުރާ
ދޭންޖެހުން؛

6.

ކަސްޓަމްސްއަށް

ދައްކާފައިވާ

ފައިސާއެއް

ރިފަންޑުކުރުމަށް

ކޯޓަކުން

ނިންމުން.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ،ރިފަންޑް ފައިސާ ހޯދުމަށް
އެދި އެ ފައިސާ ދެއްކި ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އަނބުރާ ފޮނުވާލާ މުދަލުގެ
ރިފަންޑް ދޫކުރުން

ުދލެއް ،ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ އެނޫން
 186.ކަސްޓަމްސްއަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މ ަ
ގޮތަކަށްނަމަވެސް އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލާނަމަ ،އެ މުދަލުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާޝާރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މުދަލަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ރިފަންޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

(ހ)

ރއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރިތާ ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ފޮނުވާލި
ާ
މުދަލަކަށްވުން؛
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(ށ)

އެއްވެސް އޮޅުމެއްނެތި ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށްހުރި މުދަލަކަށްވުން؛

(ނ)

މުދާފޮނުވި ފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލި މުދަލަކަށްވުން.

ރިފަންޑް ދޭންޖެހޭކަމަށް ފައިސާ ( 187.ހ)

ދެއްކި ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވުން

މި ގަވާއިދުގެ  185ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި،
އ ފައިސާ
ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެއް ރިފަންޑު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށްެ ،
ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކި ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް ކަސްޓަމްސްއަށް
ދެއްކި ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް
އެ ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ޑިއުޓީ ދައްކާފައިވާ މުދަލެއްގެ ޑިއުޓީ މާފުވެއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް އެ
ްސއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ފަރާތަކުން ކަސްޓަމ ް

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު،
އެފަރާތަކަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ރިފަންޑް ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ،އެ މައްސަލަ
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅި ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް އެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.

ރިފަންޑް ފައިސާ ދޫކުރުން

( 188.ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ރިފަންޑް ފައިސާ ،އެ މައްސަލައެއް
ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ
ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގައި ޕްރީޕޭމަންޓް އެކައުންޓު ހުޅުވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް
ދައްކާފައިވާ ފައިސާއެއްގެ ރިފަންޑް ކޮށްދޭންޖެހޭނަމަ ،އެ ފައިސާ ،އެފަރާތުގެ
ޕްރީޕޭމަންޓު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްދެވޭނެއެވެ.

(ނ)

ކަސްޓަމްސްއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ރިފަންޑު ފައިސާ ދޫކުރާނީ ދިވެހި
ފައިސާއިންނެވެ.

ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

 189.ކަސްޓަމްސްއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ރިފަންޑް ފައިސާގެ ރިކޯޑު ކަސްޓަމްސްއިން
ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ޒިންމާއަށް ބަދަލުނައުން

 190.ކަސްޓަމްސްއިން

ވަކި

ފަރާތަކަށް

އަނބުރާ

ދޭންޖެހޭ

ރިފަންޑް

ފައިސާއެއް

އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެހެން މުޢާމަލާތެއްގައި އެ ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ
ަކށް ބަދަލެއް
ޑިއުޓީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިސާއެއް ދެއްކުމަށް އެފަރާތަށް އޮތް ޒިންމާއ ަ
ނާންނާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި ދޫކުރާ ތަކެއްޗަށް ފީ ނެގުން
ޚިދުމަތުގެ ފީ ނެގުން

 191.ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރާ ތަކެއްޗަށް
ފީ ނަގާނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އަށްވަނަބައި
ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓް

ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓް

192

އޯޑިޓްކުރާނެ ފަރާތް

193

ލިޔުން ބެލެހެއްޓުން

194

ރާއްޖެއަށް

އިމްޕޯޓްކުރެވޭ

މުދަލާއި

ރާއްޖެއިން

އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ

މުދަލާ

ގުޅިގެން،

ކަސްޓަމްސްއިން ފުރިހަމަކުރަމުންދާ މުޢާމަލާތްތައް ފުރިހަމަކުރަމުންދާ ވަގުތުގައި ،ނުވަތަ
އެ

މުޢާމަލާތްތައް

ފުރިހަމަވުމަށްފަހުގައި

ނަމަވެސް،

އެ

މުދަލަކާގުޅޭ

ލިޔުންތައް

ކަސްޓަމްސްއަށް އޯޑިޓްކުރެވިދާނެއެވެ.
ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ އެކަމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަރޖެނެރަލް
އޮފް ކަސްޓަމްސް ކަނޑައަޅާ ސެކްޝަނަކުންނެވެ.
(ހ)

ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ
ފަރާތްތަކުންނާއި

ރާއްޖެއިން

މުދާ

އެކްސްޕޯޓްކުރާ

ފަރާތްތަކުން

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
ަރތީބުން ފައިލްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ބެލޭނެގޮތަށް ތ ު
1.

ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛

2.

ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް؛
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3.

ޕެކިންގގ ލިސްޓް؛

4.

ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ ނުވަތަ އެއަރވޭ ބިލް؛

5.

މުދަލަށް ހަދާފައިވާ ޕްރޮފޯމާ އިންވޮއިސް؛

6.

އޯޑަރ ކޮންފަރމޭޝަން އާއި އޯޑަރކުރިގޮތުގެ ލިޔުންތައް ނުވަތަ މުދާ
ގަތުމަށް ދޭ އޯޑަރުތަކާއި ،މުދާ ގަތުމަށް ނުވަތަ ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ
ލިޔުންތައް.

7.

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލުގެ ސޯލް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ނުވަތަ ސޯލް
ނވަތަ އެކްސްކްލޫސިވް ނުވަތަ ޑީލަރ
އޭޖެންޓް ނުވަތަ ސޯލް ކޮންސެޝަނަރ ު
ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ،އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކާއި އެކަމާގުޅޭ
އެހެނިހެން ލިޔުންތައް.

8.

ފައިސާ

މުދަލަށް

ދެއްކުމަށް،

ބޭންކެއް

ނުވަތަ

ފައިނޭންޝަލް

އިންސްޓިޓުޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް؛
ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް (އެލް.ސީ) ނުވަތަ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ކްރެޑިޓް

(ހ)

(ޑީ.ސީ)؛

9.

(ށ)

ޑިމާންޑް ޑްރާފްޓް (ޑީ.ޑީ)؛

(ނ)

ޓެލެގްރެފިކް ޓްރާންސްފަރ (ޓީ.ޓީ)؛

(ރ)

އެކްސްޕޯޓް ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް (އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް)

(ބ)

ފައިސާގެ ރަސީދު (ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ ޗެކުން ދައްކާނަމަ)؛

(ޅ)

އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތަކުގެ ރިކޯޑު؛

ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓް ކުރެވޭ މައްސަލައާގުޅޭ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ
ރިކޯޑުތައް؛

10.

ެރކޮށް
މުދާ އިންޝުއަރ ކޮށްފައިވާނަމަ ،އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި މެދުވ ި
ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކާގުޅޭ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް؛
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(ހ)

އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީ؛

(ށ)

އިންޝުއަރެންސް ޕްރީމިއަމް އަންގައިދޭ ލިޔުން؛

(ނ)

އިންޝުއަރެންސް ފައިސާ ދެއްކި ލިޔުން ނުވަތަ ފައިސާގެ ރަސީދު؛

(ރ)

އިންޝުއަރެންސް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު؛

(ބ)

މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި ސަރވޭ ކުރާނަމަ ،ސާރވޭކުރި ލިޔުން؛

11.

އިމްޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ؛

12.

ކރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ
ރާއްޖެއިން މުދާ އިމްޕޯޓް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ު
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތައް؛

13.

މުދާ އުފުލައިދޭ ފަރާތްތަކާއި ،އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންނާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ
މެދުވެރިންނާއި ،އެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭ އެހެންވެސް ފަރާތްތަކާމެދު މުޢާމަލާތު
ުނތައް.
ކުރެވިފައިވާ ލިޔ ް

14.

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ ވިއްކުމަށާއި ،ގަތުމަށް ވެވިފައިވާ
އެއްބަސްވުންތައް.

15.

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ގަތުމަށް ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް.

16.

ޢނާޔަތް
ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދަލަށް ބޭރުޤައުމުތަކުން ޚާއްޞަ ި
ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް؛
ޖެނެރަލައިޒްޑް ސިސްޓަމް އޮފް ޕްރިފަރެންސަސް (ޖީ.އެސް.ޕީ)

(ހ)

ސެޓްފިކެޓް؛
ސާރކް ޕްރިފަރެންޝަލް ޓްރޭޑިންގ އެގްރީމެންޓް (ސަޕްޓާ)

(ށ)

ސެޓްފިކެޓް؛
(ނ)

ސައުތު އޭޝިއަން ފްރީ ޓްރޭޑް އޭރިއާ (ސަފްޓާ) ސެޓްފިކެޓް؛

(ރ)

ދި ސްޕެޝަލް ޕްރިފަރެންޝަލް ޓެރިފް ޕްރޮގްރާމް ގްރާންޓެޑް ބައި
ޗައިނާ (ޗައިނާ ސީއޯ)؛
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ސެޓްފިކެޓް އޮފް އޮރިޖިން އެންޑް ކޮންސައިންމެންޓް ފޮރ

(ބ)

އެކްސްޕޯޓް (ސީ.އޯ)؛
އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ފޮރ ދަ ކޮންޒަވޭޝަން އޮފް

(ޅ)

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

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

(އ)

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ދޫކުރާ ހެލްތު
ސެޓްފިކެޓް؛
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ދޫކުރާ ކެޗް

(ވ )

ސެޓްފިކެޓް؛
17.

އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދަލާއި އެ މުދަލުގެ ލިޔުންތަކާ ދިމާވޭތޯ ޗެކްކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް؛

18.

އަނބުރާ ގެންނަގޮތަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ މުދަލުގެ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން
އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް

19.

ޮޕތަކުގެ އިންވެންޓްރީއާއި ،ޑިއުޓީފްރީ ޝޮޕްތަކަށް މުދާ
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝ ް
ވެއްދުމާއި މުދާ ވިއްކުމާއި ހަލާކުވާ މުދަލާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް؛

20.

ކަސްޓަމްސްގެ ވެއަރހައުސްތަކާއި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ އިންވެންޓްރީއާއި،
ުދލާ ގުޅޭ
އެފަދަ ތަންތަނަށް މުދާ ވެއްދުމާއި މުދާ ވިއްކުމާއި ހަލާކުވާ މ ަ
ލިޔުންތައް؛

21.

ުދލާ ގުޅޭގޮތުން
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މ ަ
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުމާއި ،ކަސްޓަމްސްއާއި އެފަރާތާ
ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް؛

(ށ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެޓްގައި
ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަލިޔުންތަކާއި އެކައުންޓިންގ ބުކްސް ހިމެނޭނެއެވެ.

(ނ)

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ
ފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދުގެ  196ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
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ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް ގެއްލުންދީ ނުވަތަ އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެނެސްގެން
ނުވާނެއެވެ.
(ރ)

މދާ
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ،ރާއްޖެއަށް ު
ްތކުން ކަނޑައަޅާ
އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތ ަ
އެހެން ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރުމަކީ ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ
ޒިންމާއިން އެފަރާތް ބަރީއަވެވޭނެ ކަމެއްނޫނެވެ.

(ބ)

މި

ގަވާއިދުގެ

ސޮފްޓްވެއަރއެއް

ދަށުން

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ

ނުވަތަ

ހާރޑްވެއަރ

ލިޔުންތައް
އެއް

ރައްކާކުރަން

ބަދަލުވީކަމުގައި

ބޭނުންކުރާ
ވީނަމަވެސް،

އެލިޔުންތަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް އަދި އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް ކަސްޓަމްސްއިން
އެދިއްޖެނަމަ ދެއްކޭނެ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެޓުގައި

195

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން

196.

ލިޔުންތައް ބެހެއްޓުން

ައވާ ޝަރުޠުތައް
ލިޔުންތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމެޓެއްގައި ބެހެއްޓޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފ ި
ފުރިހަމަވާނަމައެވެ.
(ހ)

ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެލިޔުންތައް ކަރުދާހަށް ޕްރިންޓްކުރެވުން ހުރުން؛

(ށ)

ހޯދަން ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ފަސޭހައިން ހޯދައި ބެލޭނެގޮތަށް ހުރުން؛

(ނ)

ލިޔުންތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ފޯމަކުން އިލެކްޓްރޯނިކް ނޫން ފޯމަކަށް ބަދަލުކުރާއިރު،
ުރން؛
އެބަދަލުކުރެވޭ ލިޔުންތަކުގެ އަސްލަށް ބަދަލުނާންނަގޮތަށް ހ ު

(ރ)

ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން
ފަރާތްތަކަށް ،އެލިޔުންތަކަށް އެކްސެސް ނުކުރެވުން އަދި ބަދަލެއް ނުގެނެވުން.

ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ

(ހ)

ޮނމެ
ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ އަދި ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ކ ް
ފަރާތަކުންވެސް އެ ފަރާތަކުން އިމްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލާބެހޭ ގޮތުން

މުއްދަތު

މި ގަވާއިދުގެ  194ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް އެ މުދަލެއް
އިމްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ތާރީޚަކުން ފެށިގެން ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ
މުއްދަތަށް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލާ ބެހޭގޮތުން
މއްދާގެ (ހ)
ތަޙުޤީޤެއް ހިނގަމުންދާނަމަ ނުވަތަ މައްސލައެއް އުފުލިފައިވާނަމަ ،މި ާ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ( 1އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވީނަމަވެސް ،އެކަމެއް
މުޅިން ނިމެންދެން އެ މުދަލަކާބެހޭ ލިޔުންތައް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓް
ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން

197.

ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓް ކުރުމުގައި،ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ފަރާތް ނުވަތަ
ރާއްޖެއިން

އަންގަން ޖެހޭ މުއްދަތު

މުދާ

އެކްސްޕޯޓްކުރި

ފަރާތުން

ލިޔުން

ބަހައްޓާފައިހުރި

ތަނަކަށްގޮސް

އޯޑިޓްކުރާނަމަ ،އެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރިތާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރިތާ
ގިނަވެގެން މީލާދީ ( 1އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުދާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރި
ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ.

ލިޔުންތައް ހާމަކުރުން

198.

ލިޔުން ބެލުމާއި

199.

މި ގަވާއިދުގެ  194ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔުމެއް ނުވަތަ
ލިޔުންތަކެއް ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެއްވެސް ޝަރުޠަކާނުލައި،
ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން
އެލިޔުމެއް ނުވަތަ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހާމަކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެލިޔުންތައް
ނުދެއްކުމަށް ބާރު ފޯރުވައި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ފަރާތަކުން އެއްވެސް ޢަމަލެއް
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ސުވާލުކުރުން

(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ،މި ގަވާއިދުގެ  194ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިޔުންތައް

ބެހެއްޓިފައިވާ

ތަނަކަށް

ގޮސް

އެލިޔުންތައް

ކަސްޓަމްސްއަށް ބެލޭނެއެވެ.
(ށ)

މުދަލާބެހޭ ލިޔުންތައް ބަލަންބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،ލިޔުންތައް ބެހެއްޓިފައިވާ
ތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ މަދުވެގެން ( 48ސާޅީސްއަށް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،ލިޔުމަކުން
އެކަން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔުންތައް ބެހެއްޓިފައިވާ
އނާ
ތަނަކަށް ގޮސް އެލިޔުންތައް ބަލަންވާނީ ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނުވަތަ ޭ
ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން އޯޑިޓު ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ދާންވާނީ ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީހަކު ސޮއިކޮށްފައިވާ،
އޯޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި ލިޔުން ބެލުމުގެ އަމުރަކާ އެކީގައެވެ.

(ބ)

އޯޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި ލިޔުންތައް ބަލަން ފެށުމުގެކުރިން ،އެ ތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ
އެތަނަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަމީހަކަށް ،ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުން ބެލުމުގެ
އަމުރުގެ ކޮޕީއެއް ދޭންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މުދަލުގެ ވެރި ފަރާތުގެ ތަކެއްޗާއި
ތަންތަނަށް ރައްކާތެރިވެ ،އެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުލިބޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތް
ކުރަންވާނެއެވެ.
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(ކ)

ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓްކުރުމަށް ،މުދަލާބެހޭ ލިޔުންތައް ބެލުމަށްފަހު ،ވެރިފަރާތް
މެދުވެރިކޮށް ،އިތުރަށް ސާފުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށްޓަކައި ،މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތް ކަސްޓަމްސްއަށް ހާޒިރުކުރެވިދާނެއެވެ .އަދި ލިޔުންތައް ބެހެއްޓިފައިވާ
ތަނުގައި ނުވަތަ އޮފީހެއްގައި އޯޑިޓް ކުރަމުންދާ ވަގުތުގައިވެސް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާ
ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.

(އ)

ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓް ކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި
އެއްބާރުލުން އަދި ލިޔުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް
ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ
ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދަލާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރާ އެންމެހައި
ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމައަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންވާނެއެވެ.

އޯޑިޓްކުރުމުގައި،
ލިޔުންތަކުގައި މައްސަލަ

200.

(ހ)

އޯޑިޓް ކުރުމުގައި ،ލިޔުންތަކުގައި މައްސަލަ ހުރި ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފާހަގަ
ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެލިޔުންތަކުގެ އޮރިޖިނަލް އަތުލެވޭނެއެވެ.

ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުން

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އޮރިޖިނަލް ލިޔުން އަތުލުމަށްފަހު ،ކަސްޓަމްސްއިން
ާތށް ދޭންވާނެއެވެ.
އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ކޮޕީއެއް މުދަލުގެ ވެރިފަރ ަ
އަދި ލިޔުން ހިފެހެއްޓޭ ބޭނުން ފުރިހަމަވުމުން ނުވަތަ މައްސަލަ ނިމުމުން އޮރިޖިނަލް
ލިޔުން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ލިޔުންތައް އޯޑިޓް ކުރުމަށްފަހު އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ ،އެ ހިފެހެއްޓުނު
ްއން
ލިޔުމުގެ ތަފުސީލު އެނގޭނެ ލިޔުމެއް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ކަސްޓަމްސ ި
ދޭންވާނެއެވެ.

އޯޑިޓްކުރުމުގައި އުނިއިތުރު
ފާހަގަކުރެވުން

201.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ އޯޑިޓަކުން ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ
ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކާ
ްސއަށް އިތުރަށް
ގުޅިގެން އުނިއިތުރުގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަވެ ،އެ ފަރާތަކުން ކަސްޓަމ ް
ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 30
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން
ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭކަން ފާހަގަވެގެން އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން
ެރފަރާތަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މުދަލުގެ ވ ި
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެ ފައިސާއެއް ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ އޯޑިޓަކުން ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއް ނުވަތަ
122

ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކާ
ގުޅިގެން އުނިއިތުރުގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަވެ ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ފައިސާއެއް
ރިފަންޑުކުރަންޖެހޭނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ ބައިގެ ދެވަނަ

ބާބުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ފައިސާ ރިފަންޑުކުރެވޭނެއެވެ.
ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

202.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

203.

(ހ)

ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓްކުރުމުގައި ،ކަސްޓަމްސްއިން ބަލާ ލިޔުންތަކާއި،
ބޭނުމަށް

ކަސްޓަމްސްގެ

ނަގާ

ލިޔުންތަކުގެ

ކަސްޓަމްސްއިން

މަޢުލޫމާތު

އެހެންފަރާތަކަށް ދީގެން ނުވަތަ ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކު ހާމަކުރުމަކުން މި
މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޚިލާފުވި ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.
1.

ޢާންމުކޮށް ލިބެންހުންނަ މަޢުލޫމާތު؛

2.

އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭގެ ވެރިފަރާތުން ލިޔުމުން ދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތު؛

3.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ހާމަކުރެވޭ
މަޢުލޫމާތު؛

4.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން އެ މައްސަލައެއް
ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ މެދުގައި ބަދަލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު؛

5.

މޢުލޫމާތު؛
ްސލައަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ މަދަނީ ޝަރީޢަތެއްގައި ހާމަކުރެވޭ ަ
މައ ަ

6.

އެއްބަސްވުމެއްގެ

ދިވެހި ސަރުކާރާއި އެހެން ޤައުމަކާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ

ދަށުން ޖިނާއީ ކުށެއް ހުއްޓުވުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއްގެ ތަޙްޤީޤަށްޓަކައި
ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު؛
7.

މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތް ނޭނގޭގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގައި
ހިމެނުމަށް ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތު.

ޕޯސްޓް

ކްލިއަރެންސް

މައްސަލައެއްވާނަމަ،

އެ

ލިބިގެންވެއެވެ.
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އޯޑިޓާ
މައްސަލަ

ގުޅޭގޮތުން

މުދަލުގެ

މިނިސްޓަރަށް

ވެރިފަރާތުން

ހުށަހެޅުމުގެ

ޙައްޤު

ހިތްހަމަނުޖެހޭ
އެފަރާތަކަށް

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު
މައްސަލައެއް ފާހަގަ ކުރެވުން

204.

(ހ)

ޕޯސްޓް ކްލިއަރެންސް އޯޑިޓް ކުރުމުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަ
ކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ
މައްސަލައެއް

ކަސްޓަމްސްގެ

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި،

ކަމާބެހޭ

ސެކްޝަނަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތަކުންނާއި ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ
ަރތްތަކުން މި
ފަރާތްތަކުންނާއި އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދަލާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތައް ކުރާ ފ ާ
ގަވާއިދުގެ  194ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރަށް މުދަލާ
ެށގެން 30
ގުޅޭ އެހެން ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާ ދުވަހުން ފ ި
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެލިޔުމެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ހުށަހެޅުމާމެދު
އިޢުތިރާޟު ކުރާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްޓަކައި ،ކަސްޓަމްސްގެ
ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނުވަވަނަ ބައި
އޭޖެންޓުން
އެއްވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން

205.

(ހ)
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަކީ ،އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ކުލިއަރ
އއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ެ
މަތިން ކުރުމުގައި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ
މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ،ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ.
މިގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ،ވިޔަފާރި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓަރީ

ކުރެވޭ

ފަރާތްތަކަށް،

ކަސްޓަމްސްގެ

މެދުވެރިންގެ

ލައިސަންސް

ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވޭ ވިޔަފާރިތައް ތަމްސީލުކުރާ
124

ކަސްޓަމްސްގެ

ފަރާތްތަކަކީ،

މެދުވެރިންނަށް

ހިންގާ

ތަމްރީނު

ކޯހުން

ފާސްވެ

ސެޓުފިކެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.
ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަން

206.

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މީހުންގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

ބޭނުންވާ މީހުންގެ
ޝަރުޠުތައް

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ފަރާތުން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ކަސްޓަމްސްއަށް ދިނުމަށާއި ،ލިޔުންތަކާ ގުޅޭ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށާއި މުދާ ކްލިއަރ
ްރނު ކޯހުން
ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކީ ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ހިންގާ ތަމ ީ
ފާސްވެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛

(ށ)

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ،އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،ޙުކުމް ތަންފީޒްކޮށް ނިމުނުތާ ،ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު
އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ ( 03ތިނެއް) އަހަރު ވެފައިވުން.

(ނ)

ކަސްޓަމްސްގެ
ޝަރީޢަތަށް

ޤާނޫނާއި
ސާބިތުވެ

ގަވާއިދުގައި
ބާރަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަސްދުވަހަށްވުރެ

ދިގު

ޖީނާއީ

މައްސަލައެއް

މުއްދަތެއްގެ

ޙުކުމެއް

ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ،ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު
އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ ( 01އެކެއް) އަހަރު ވެފައިވުން.
ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވާ

207.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ

މެދުވެރިންގެ

ފަރާތުން

ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފާހެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން

މީހުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފާސް

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ފަރާތަކަށް އަގަކާނުލައި،
އަހަރަކު ( 05ފަހެއް) ފާސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހަދާ ފާހާއި ،ގެއްލިގެން
ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ހަދާ ފާހަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ
ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

208.

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

އިމްޕޯޓް،އެކްސްޕޯޓް މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ކުލިއަރ ކުރުމަށްޓަކައި ،ކުރަންޖެހޭ
އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން
ކުރުން.

(ށ)

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުގެކުރިން،
ކށަވަރުކުރުން.
އެލިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ އަދި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ލިޔުންތޯ ަ
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(ނ)

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދިނުމަށާއި ލިޔުންތަކާ
ތމްރީނު ކޯހުން
ގުޅޭ މުޢާމަލާތް ކުރުމަށްޓަކައި ،ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ހިންގާ ަ
ފާސްވެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފަކު ފިޔަވައި އެހެން މުވައްޒަފަކު ނުފޮނުވުން.

(ރ)

ހަމައެކަނި ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން އަންނަ އައުމާއި އެފަދަ
ލިޔުމެއް ބަލައި އަންނަ އައުން މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ިމނެއެވެ.
މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއަކު ނުހ ެ

(ބ)

ނވަތަ
ު
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާކަން
ަހކަށް އެކަން
ހިންގައިފިކަން ނުވަތަ ހިންގަން އުޅޭކަން އެނގިއްޖެނަމަ ވީއެންމެ އަވ ަ
ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުން.

(ޅ)

މުދާ ކްލިއަރކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މުދާ ދޫކުރެވޭ ފަހުން ،އެ މުދަލަކާ ގުޅޭގޮތުން
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ނުވަތަ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކުން
ފާހަގަކުރެވޭ

މައްސަލަތަކާ

ގުޅިގެން

އެ

މުދަލަށް

އިތުރަށް

ފައިސާއެއް

ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާއެއް ދެއްކުން.
(ކ)

މި ގަވާއިދުގެ  218ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔުންތައް
ފައިލްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި އަދި ކަސްޓަމްސްއިން އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެލިޔުންތައް
ކަސްޓަމްސްއަށް ފެންނާނެހެން ބެހެއްޓުން.

(އ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ
ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްއާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފާސްދޫކޮށްފައިވާ
މހެއްގެ ފާސް
މީހަކު ކުންފުނިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެ ީ
ގެއްލިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއްހިނގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 3
ުވހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދިނުން؛
(ތިނެއް) ދ ަ

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން

209.

ކަސްޓަމްސްގެ

މެދުވެރިންގެ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ފަރާތެއްގެ،

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން 7
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

ވިޔަފާރީގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވުން؛

(ށ)

ވިޔަފާރީގެ ނަން ބަދަލުވުން.

(ނ)

ވިޔަފާރި ހިނގަމުންދާ އެޑްރެސް ބަދަލުވުން.
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ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް

210.

ތަމްރީނާއި އިމްތިޙާން

211.

ކަސްޓަމްސްގެ

212.

މނާކަމެކެވެ.
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ަ
(ހ)

ުނތަކާއި
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެހައި ލިޔ ް
މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރައްކާތެރިނުވުމާއި ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތި އެފަދަ
ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކުރުން .މީގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް
ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

(ށ)

ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ
މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމާއި ،އަދި އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތަށް އެއްވެސް ޢަމަލެއް
ކުރުން.

(ނ)

ަނޖެހޭ ލިޔުމެއް
ކަސްޓަމްސްއާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓ ް
ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަންބޭނުންވެގެން އެދުމުން އެލިޔުން ކަސްޓަމްސްއަށް ނުދައްކައި
ފޮރުވުމާއި ،އެފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއްގެ ބައެއް ނެތިކޮށްލުން ނުވަތަ
ހަލާކުކޮށްލުން.

(ރ)

ކަސްޓަމްސާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެން އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް
ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަކަށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ލަފާ
ދިނުން.

(ބ)

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ
ޯރފަދަ ނުވަތަ
ފަރާތްތަކާއި ކަސްޓަމްސްއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފ ާ
އޮފިސަރުންނާއި މުއައްސަސާގެ އިޙްތިރާމް ގެއްލޭފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުން؛

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ދެވޭ ތަމްރީންތައް ރާވައި ހިންގާނީ

ްއން
ކަސްޓަމްސްއިން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސ ި

ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ދެވޭ

ތަމްރީނުތަކުގައި

ބައިވެރިވެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް
ދެއްކުމުންނެވެ.

ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަން
ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުން

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ

މެދުވެރިންގެ

ފަރާތުން

ކަސްޓަމްސްއާއެކު

ުމށް
މުޢާމަލާތްކުރ ަ

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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1.

މި

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު

21

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކަސްޓަމްސްގެ

ވދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދައަށްއެދޭ ފޯމު؛
ސަރަޙައްދުތަކަށް ަ
2.

ކުންފުނިން އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދިން ކަމުގެ ލިޔުން؛

3.

މި ގަވާއިދުގެ  206ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ާބހޭ ފަރާތުގެ
ޝަރުޠުތައް އެމީހެއްގައިފުރިހަމަވާކަން އެނގޭނެ ،ސަރުކާރުގެ ކަމ ެ
ލިޔުން؛

4.

ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ  2ފޮޓޯ (ފޮޓޯ ނެގިތާ  3މަސް ހަމަނުވާ)

5.

ބިދޭސީއެއްނަމަ ،އެޤައުމެއްގެ އެމްބަސީން އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެ މީހެއްގެ
ކުށުގެ ރިކޯޑު ނުވަތަ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް؛

(ށ)

ަދނިކުމެވުމުގެ
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވ ެ
ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހަކީ މި ގަވާއިދުގެ  206ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހަކަށްވާނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން
ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މީހަކު ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް
ފާސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެމީހަކީ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަނުވާ މީހަކަށްވާނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން 7
ެކން
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އ ަ
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަން
ބޭނުންވާ މީހުން ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ފާސް ދޫކުރެވޭނީ ،ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްދެވޭ

މުއްދަތު

މީހާގެ

ހަމަނުވާ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ

ކާޑު

ހމަނުވާ ވާރކް
ގެނައުމުންނެވެ .އަދި އެމީހަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެ މީހެއްގެ ،މުއްދަތު ަ
ޕާމިޓުގެ އަސްލު ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ގެނައުމުންނެވެ.

(ރ)

ކަސްޓަމްސްގެ

މެދުވެރިންގެ

ފަރާތުން

ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުޅޭއިރު ،ކަސްޓަމްސްއިން
ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ފެންނަގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު

213.

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ލައިސަންސް ގެ މުއްދަތަކީ ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚުން
ފެށިގެން މީލާދީ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.
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ލައިސަންސް އައުކޮށްދިނުން

214.

ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމާއި

215.

ކަސްޓަމްސްގެ

216.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ލައިސަންސް
އައުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ޚިދުމަތުގެ
ފެންވަރުބެލުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން  50ޕޮއިންޓަށްވުރެމަތިން
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް އައު ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ލައިސަންސް އައު ކޮށްދެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އަހަރީފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

(ނ)

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެނަމަ ،އެފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ޚިދުމަތް
ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ .އަދި އެ ޚިދުމަތް އަލުން ދެވޭނީ ލައިސަންސް
އާކުރުމުންނެވެ.

ހިފެހެއްޓުން

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
1.

ކަސްޓަމްސްގެ

މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ

ފަރާތުން،

ލައިސަންސް ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދުން؛
2.

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި އުވާލުން

3.

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ( 50ފަންސާސް) ޕޮއިންޓަށްވުރެ މާކްސް
ދަށްވުން؛

.4

ގތުގައި އެ
ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކޮށް ބެލި މައްސަލައެއްގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ޮ
ްމން.
ފަރާތުގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތ ބާޠިލު ކުރުމަސް ނިނ ު

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެފަރާތަކަށް އަލުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ،އެލައިސަންސް ބާޠިލުކުރި ދުވަހުން
ފެށިގެން ( 04ހަތަރެއް) މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ސަރަޙައްދުތަކަށް

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  206ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް،
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ވަދެނިކުމެވުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެނުކުތުމަށް ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ މީހަކު ކޮށްފިކަމަށް

ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއި

ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގައި

ހިފެހެއްޓުން

ބައިވެރިވިކަމަށް

ކަސްޓަމްސްގެ

ތަޙުޤީޤަށް

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،

އެ

ފަރާތަކަށް

ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމުގެ ނުވަތަ ބާޠިލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

ައވާފަދައިން ،ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤަށް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފ ި
ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލަ ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުކުރަން
ނިންމައިފިނަމަ ،ހިފެހެއްޓިފައިވާ ހުއްދަ އަލުން އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

މުދާ ކްލިއަރކުރުން

217.

ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން

218.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

219.

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން
ޝާމިލުވެގެން ކްލިއަރ ކުރެވޭނީ ،އެ މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ
ފަރާތުން ،ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިއެއް ޢައްޔަންކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމުން
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،މުދާ
ކްލިއަރކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ( 01އެކެއް) އަހަރު
ދުވަސްވަންދެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
1.

މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް؛

2.

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާއި ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނާ ދެމެދު މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން
މުޢާމަލާތްކުރެވޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް؛

3.

(ށ)

މުދަލާގުޅޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް؛

ްވނީ ފަސޭހައިން
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަނ ާ
ހޯދޭނެހެން ތަރުތީބުން ފައިލްކޮށްފައެވެ.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ޢަމަލުކުރި ގޮތަކާމެދު އެ
ފަރާތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައިދިނުމަށް
އެދި މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޭޖެންޓުންގެ މަސައްކަތްތައް
ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް،
ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނިމޭނަމަ،
130

ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ،އެކަން އެފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް
ދެވޭ މުއްދަތު

220.

ެޒޓުގައި ޝާއިޢުކުރާތާ ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގ ެ
ިހމަކޮށް އަލުން
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން ،މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރ ަ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުކުރެވޭ
ަތދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ޚިދުމ ް

ދެވަނަ ބާބު
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުން

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުން

221.

އުޅަނދުފަހަރުގެ

222.

ހަމަޖެއްސުމާއި ،ވަކިކުރުން

(ހ)

ބޭރުޤައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ
އެންމެހައި

އުޅަނދުފަހަރާއި،

ކަސްޓަމްސްގެ

ކޮންޓްރޯލުގެ

ދަށުގައި

އޮންނަ

އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ލޯކަލް އޭޖެންޓަކު
ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

ހަމަޖައްސާ

ކަސްޓަމްސްގައި

އޭޖެންޓަކީ

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

(ށ)

އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓްކަމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަކުން ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުން
އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓްކަން ވަކިކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަމަށް އެދޭ ތާރީޚާ ހަމައަށް
ކަސްޓަމްސްއަށް

ދައްކަންޖެހޭ

އެއްވެސް

ފައިސާއެއްވާނަމަ

އެ

ފައިސާއެއް

ދެއްކުމަށްފަހުކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުން އޭޖެންޓް ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

އޭޖެންޓްކަންކުރުން

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އަންނަ

އުޅަނދުފަހަރާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި،

ކަސްޓަމްސްގެ

ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ،އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ
ލައިސަންސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަން
ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޝަރުޠުތައް

223.

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ
މީހުންގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
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(ހ)

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ،އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ،ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު
އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ ( 03ތިނެއް) އަހަރު ވެފައިވުން.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މައްސަލައެއް

ޖީނާއީ

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ބާރަ މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ،
އެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ،ނުވަތަ އެ ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު
މަޢާފުކުރެވުނުތާ ( 01އެކެއް) އަހަރު ވެފައިވުން.

ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވާ

224.

(ހ)

އުޅަނދުފަހަރުގެ

އޭޖެންޓުންގެ

ފަރާތުން

ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފާހެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން

މީހުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފާސް

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ފަރާތަކަށް އަގަކާނުލައި،
އަހަރަކު ( 05ފަހެއް) ފާސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހަދާ ފާހާއި ،ގެއްލިގެން
ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ހަދާ ފާހަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ
ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ
މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

225.

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އަންނަ

އުޅަނދުފަހަރާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި،

ކަސްޓަމްސްގެ

ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން
ކުރުން.

(ށ)

އުޅަނދެއްގައި ނުވަތަ އުޅަނދެއްގެ ފަޅުވެރިއަކު ނުވަތަ ފަސިންޖަރަކު ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާކަން ނުވަތަ ހިންގައިފިކަން ނުވަތަ ހިންގަން އުޅޭކަން
އެނގިއްޖެނަމަ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުން.

(ނ)

ެއން ތަކެތި
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ،ރާއްޖ ި
ބޭރުކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި
އެހީތެރިވެ އެއްބާރުލުންދިނުން؛
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(ރ)

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭގޮތުން ،އުޅަނދުފަހަރުގެ
އޭޖެންޓުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމުގައި މި ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ ބައިގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުން؛

(ބ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދެއް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ
ސަބަބުން ޖޫރިމަނާގެގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެއްވެސް
ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދެއްކުން؛

(ޅ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް ދާ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް
ކްލިއަރެންސް ދިނުމަށާއި ،އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުމަށް ފޮނުވޭ ކަސްޓަމްސްގެ
އެތަންތަނަށް

އޮފިސަރުން

ގެންދިޔުމާއި،

ގެނައުމާއި،

އެއޮފިސަރުންގެ

ކެއުމާއި،

ހުރުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓުގެ ޚަރަދުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުން؛

(ކ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނަށް މުދާ އަރުވައި ބޭލުމުގެ ކަންތައް
ފޮނުވޭ

ބެލެހެއްޓުމަށް

ކަސްޓަމްސްގެ

އޮފިސަރުން

އެތަންތަނަށް

ގެންދިޔުމާއި،

ގެނައުމާއި ،އެއޮފިސަރުންގެ ކެއުމާއި ،ހުރުމުގެ ކަންތައް އެ އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓުގެ
ޚަރަދުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުން؛
(އ)

އުޅަނދުފަހަރަށް ބަންކަރު ތެޔޮއެޅޭ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ސަރވޭ
ކުރުމުގައި ،އެކަމާގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން؛

(ވ)

ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުން އުޅަނދުފަހަރަށް މުދާ އަރުވައި
ބޭލުމުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން ބޭނުންވާ ބެލުންތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު
ހަމަޖެއްސުން؛

(މ)

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސްއައިސްވުމުގެ ފާސް
ދޫކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކުންފުނިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެ
މީހެއްގެ ފާސް ގެއްލިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ހިނގާ ދުވަހުން
ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދިނުން؛

(ފ)

ކަސްޓަމްސްއާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެން އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް
ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަކަށް އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުން
މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
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(ދ)

ާތތަކާއި ކަސްޓަމްސްއާ
އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރ ް
ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރާފަދަ ޢަމަލެއް އުޅަނދުފަހަރުގެ
އޭޖެންޓުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އޭޖެންޓުންގެ މަޢުލޫމާތު

226.

ކަސްޓަމްސްގެ

227.

ބަދަލުވުން

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން 7
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަން

(ހ)

ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވުން.

(ށ)

ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވުން.

(ނ)

ކުންފުނީގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވުން.

(ހ)

އުޅަނދުފަހަރުގެ

އޭޖެންޓުންގެ

ފަރާތުން

ކަސްޓަމްސްއާއެކު

މުޢާމަލާތްކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ

ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ

މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް

ކުރުން

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  21ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު؛

2.

ކުންފުނިން އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން؛

3.

މި ގަވާއިދުގެ  223ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް އެމީހެއްގައި ފުރިހަމަވާކަން އެނގޭނެ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
ފަރާތުގެ ލިޔުން؛

4.

ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ  2ފޮޓޯ (ފޮޓޯ ނެގިތާ  3މަސް ހަމަނުވާ)

5.

ބިދޭސީއެއްނަމަ ،އެޤައުމެއްގެ އެމްބަސީން އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެ މީހެއްގެ
ކުށުގެ ރިކޯޑު ނުވަތަ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް؛

(ށ)

އުޅަނދުފަހަރުގެ

އޭޖެންޓުންގެ

ފަރާތުން

ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތަކަށް

ވަދެނިކުމެވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހަކީ މި ގަވާއިދުގެ  223ވަނަ މާއްދާގައި
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ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހަކަށްވާނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މީހަކު ކަސްޓަމްސްގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށް ފާސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެމީހަކީ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ މީހަކަށްވާނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން
ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ)

ވންނަން
އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ަ
ބޭނުންވާ މީހުން ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ފާސް ދޫކުރެވޭނީ ،ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްދެވޭ

މީހާގެ

ހަމަނުވާ

މުއްދަތު

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ

ކާޑު

ހމަނުވާ ވާރކް
ގެނައުމުންނެވެ .އަދި އެމީހަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެ މީހެއްގެ ،މުއްދަތު ަ
ޕާމިޓުގެ އަސްލު ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ގެނައުމުންނެވެ.

(ރ)

އުޅަނދުފަހަރުގެ

އޭޖެންޓުންގެ

ފަރާތުން

ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތަކަށް

ވަދެނުކުމެވުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ،ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުޅޭއިރު ،ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ފެންނަގޮތަށް
ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ބ)

އޭޖެންޓުން އެފަރާތުގެ އޭޖެންޓްކަމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސްއައިސްވާއިރު
އޭޖެންޓުންގެ ފާސް އަތުގައި އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި ފާސް ނެތި އުޅަނދުފަހަރަށް
ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

(ޅ)

ކަސްޓަމްސްގެ އޭޖެންޓުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ދާއިމީ ފާސް ބޭނުންކުރަންވާނީ އެ
އޭޖެންޓެއްގެ އޭޖެންޓްކަމުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް އަރައި ފޭބުމަށެވެ .މިފަދަ
ފާސް ދޫކުރެވިފައިވާ މީހުން ،އެ ފާސް އެހެން މީހުންނަށް ދިނުމާއި ،ފާސް
ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފާސް ބޭނުންކޮށްގެން އެ އޭޖެންޓުންގެ އެޖެންޓްކަމުގެ
ދަށުގައިވާ

އުޅަނދުފަހަރު

ފިޔަވައި

އެހެން

އުޅަނދުފަހަރަށް

އަރައިފޭބުމަކީ

މަނާކަމެކެވެ.

ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު

228.

ލައިސަންސް އައުކޮށްދިނުން

229.

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ލައިސަންސް ގެ މުއްދަތަކީ ލައިސަންސް ދޫކުރި ތާރީޚުން
ފެށިގެން މީލާދީ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.

(ހ)

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ލައިސަންސް
އައުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ޚިދުމަތުގެ
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ފެންވަރުބެލުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން  50ޕޮއިންޓަށްވުރެމަތިން
ލިބިފައިވާނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް އައު ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ލައިސަންސް އައު ކޮށްދެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ
ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

(ނ)

ދ ޚިދުމަތް
ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޭ
ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ .އަދި އެ ޚިދުމަތް އަލުން ދެވޭނީ ލައިސަންސް
އާކުރުމުންނެވެ.

ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރުމާއި

230.

ކަސްޓަމްސްގެ

231.

ހިފެހެއްޓުން

(ހ)

ެވނެ ހާލަތްތައް
އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރ ޭ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
1.

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން،
ލައިސަންސް ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދުން؛

2.

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި
އުވާލުން.

3.

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން  50ޕޮއިންޓަށްވުރެ ދަށްކޮށް ލިބުމުގެ
ސަބަބުން ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ( 2ދޭއް) ފަހަރު
އެންގުމުންވެސް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުނުވުން؛

(ށ)

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލައިސަންސް ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެފަރާތަކަށް އަލުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ،އެލައިސަންސް ބާޠިލުކުރި ދުވަހުން
ފެށިގެން ( 04ހަތަރެއް) މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ސަރަޙައްދުތަކަށް
ވަދެނިކުމެވުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއި
ހިފެހެއްޓުން

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  223ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް،
ކށްފިކަމަށް
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ މީހަކު ޮ
ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގައި
ބައިވެރިވިކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައިގައި
ދަޢުވާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިމެންދެން ނުވަތަ އެ މައްސަލައާމެދު ޝަރީޢަތުން
ގޮތެއް ނިމެންދެން އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.
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(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ކަސްޓަމްސްގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން

ތަޙުޤީޤަށް

ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލަ ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުކުރަން
ނިންމައިފިނަމަ ،ހިފެހެއްޓިފައިވާ ހުއްދަ އަލުން އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ކަސްޓަމްސްގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން

ތަޙުޤީޤަށް

ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލަ ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ،އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

232.

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް

233.

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން

234.

(ހ)

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ޢަމަލުކުރި ގޮތަކާމެދު
އޭޖެންޓުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައިދިނުމަށް
އެދި މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޭޖެންޓުންގެ މަސައްކަތްތައް
ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް،
ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ.

ދެވޭ މުއްދަތު

މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާތާ ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަކޮށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ޝަރުޠު
ފުރިހަމަނުކުރެވޭ

އުޅަނދުފަހަރުގެ

އޭޖެންޓްކަން

ކުރާ

ފަރާތްތަކަށް

ޚިދުމަތްދިނުން

ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން

(ހ)

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންނަކީ ،އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޫރިއަރ އޮޕަރޭޓަރުންގެ ފަރާތުން
ރާއްޖޭގައި

ޙަރަކާތްތެރިވާ

އެފަރާތްތަކުގެ

ލޯކަލް

އޭޖެންޓުންނެވެ.

މިގޮތުން

ޙަރަކާތްތެރިވާ ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.
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(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ،އެކަމުގެ ލިޔުމެއް ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއާއެކު

235.

ކަސްޓަމްސްގެ

236.

މުޢާމަލާތުކުރުން

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ
ދައްކަންޖެހޭ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓަކަށް ކަސްޓަމްސްއާ މުޢާމަލާތް
ކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ ބައިގެ އެއްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމަށްފަހުގައެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓް
ޑިއުޓީ ނެގުމެއްނެތި ދޫކުރެވޭ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަން

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި ކްލިއަރ ކުރުމަށް ލޯކަލް
ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފޮނުވާ މީހުންނާއި އެފަދަ ތަކެއްޗާ

ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޝަރުޠުތައް

ގުޅޭގޮތުން

ކަސްޓަމްސްގެ

މަސައްކަތްކުރާ

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

މީހުންގައި

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.

(ހ)

ތަކެތި ކްލިއަރ ކުރުމަށް ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް
ފޮނުވާ މީހުންނަކީ ،ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ކޯހުން ފާސްވެ
ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށްވުން؛

(ށ)

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ،އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް
ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުނުތާ ނުވަތަ އެޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު
އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ ( 03ތިނެއް) އަހަރު ވެފައިވުން.

(ނ)

ކަސްޓަމްސްގެ

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޖީނާއީ

މައްސަލައެއް

ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ބާރަ މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކޮށްފައިވާނަމަ،
އެޙުކުމް

ތަންފީޒުކޮށް

ނިމުނުތާ،

ނުވަތަ

އެޙުކުމުން

ކަނޑައެޅުނު

އަދަބު

މަޢާފުކުރެވުނުތާ ( 01އެކެއް) އަހަރުވެފައިވުން.

ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވާ
މީހުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފާސް

237.

(ހ)

ލޯކަލް

ކޫރިއަރ

އޭޖެންޓުންގެ

ފަރާތުން

ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތަކުގައި

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފާހެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ލޯކަލް
ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ ފަރާތަކަށް އަގަކާ ނުލައި ،އަހަރަކު
( 05ފަހެއް) ފާސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

138

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހަދާ ފާހާއި ،ގެއްލިގެން
ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ހަދާ ފާހަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ
ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ

238.

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ

239.

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ޮތން
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގ ު
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން
ކުރުން.

(ށ)

ްޓން ނުވަތަ
މި ގަވާއިދުގެ  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޯސ ު
ުށހެޅުން؛
ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ އޭޖެންޓް މެނިފެސްޓު ހ ަ

(ނ)

ނވަތަ
ު
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާކަން
ަހކަށް އެކަން
ހިންގައިފިކަން ނުވަތަ ހިންގަން އުޅޭކަން އެނގިއްޖެނަމަ ވީއެންމެ އަވ ަ
ްއށް އެންގުން.
ކަސްޓަމްސ ަ

(ރ)

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ
ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްއާއެކު މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފާސްދޫކޮށްފައިވާ
މހެއްގެ ފާސް
މީހަކު ކުންފުނިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެ ީ
ގެއްލިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއްހިނގާ ދުވަހުން ފެށިގެން 3
(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދިނުން؛

(ބ)

ކަސްޓަމްސާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެން އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް
ަމކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަކަށް ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން
ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ކ ަ
މަސައްކަތްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(ޅ)

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން
ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ކަސްޓަމްސްއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް
ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރާފަދަ ޢަމަލެއް ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއްގެ ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން 7
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ދވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭންވާނެއެވެ.
(ހަތެއް) ު

ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންތައްތައް

240.

ކަސްޓަމްސްގެ

241.

(ހ)

ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވުން.

(ށ)

ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވުން.

(ނ)

ކުންފުނީގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވުން.

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

(ހ)

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ތަކެއްޗާ ގުޅޭ
ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމާއި ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދަ ނެތި
އެފަދަ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކުރުން .މީގެ ތެރޭގައި
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުދިނުން ނުހިމެނެއެވެ.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްއާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކަނޑައެޅިގެން އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް
ކމަކަށް މަގުފަހިވެދާނެ ގޮތަކަށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ލަފާ
ކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ަ
ދިނުން.

ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަން
ބޭނުންވާ މީހުން ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުން

(ހ)

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި ކްލިއަރ ކުރުމަށް
ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފޮނުވާ މީހުންނާއި އެފަދަ
ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން
ރަޖިސްޓަރީ

ކުރުމަށް

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިޔުންތައް

ްއށް
ކަސްޓަމްސ ަ

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

މި

ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު

21

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭފޯމު؛
2.

ކުންފުނިން އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން؛

3.

މި ގަވާއިދުގެ  236ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ާބހޭ ފަރާތުގެ
ޝަރުޠުތައް އެމީހެއްގައިފުރިހަމަވާކަން އެނގޭނެ ،ސަރުކާރުގެ ކަމ ެ
ލިޔުން؛
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4.

ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ  2ފޮޓޯ (ފޮޓޯ ނެގިތާ  3މަސް ހަމަނުވާ)

5.

ބިދޭސީއެއްނަމަ ،އެޤައުމެއްގެ އެމްބަސީން އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެ މީހެއްގެ
ކުށުގެ ރިކޯޑު ނުވަތަ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް؛

(ށ)

ޮތން
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގ ު
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހަކީ މި
ގަވާއިދުގެ

 236ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާ

ަހން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް)
މީހަކަށްވާނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވ ު
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މީހަކު ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ފާސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
އަދި އެމީހަކީ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ މީހަކަށްވާނަމަ،
ުވހުގެތެރޭގައި
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދ ަ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ޮތން
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގ ު
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ މީހުން ކަސްޓަމްސްގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށް ފާސް ދޫކުރެވޭނީ ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭ މީހާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެނައުމުންނެވެ .އަދި އެމީހަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ
އެ މީހެއްގެ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވާރކް ޕާމިޓުގެ އަސްލު ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު
ގެނައުމުންނެވެ.

(ރ)

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި ކްލިއަރ ކުރުމަށް
ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ފޮނުވާ މީހުންނާއި އެފަދަ
ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުޅޭއިރު ،ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް
ފެންނަގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ މުއްދަތު

242.

ރަޖިސްޓަރީ އައުކޮށްދިނުން

243.

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ ،ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚުން
ފެށިގެން މީލާދީ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހަށެވެ.

(ހ)

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ
އައުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުން  50ޕޮއިންޓަށް
ވުރެމަތިން ލިބިފައިވާނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް އައުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
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(ށ)

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ރަޖިސްޓަރީގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެނަމަ،އެފަރާތަކަށް
ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލެވޭނެއެވެ .އަދި އެ ޚިދުމަތް
އަލުން ދެވޭނީ ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމުންނެވެ.

(ނ)

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ރަޖިސްޓަރީ އައު ކޮށްދެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 36
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުމާއި

244.

ކަސްޓަމްސްގެ

245.

ހިފެހެއްޓުން

(ހ)

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
1.

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓްގެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދުން؛

2.

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި އުވާލުން.

3.

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން  50ޕޮއިންޓަށްވުރެ ދަށްކޮށް ލިބުމުގެ
ސަބަބުން ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ( 2ދޭއް) ފަހަރު
އެންގުމުންވެސް ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުނުވުން؛

(ށ)

ާތކަށް އަލުން
ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފަރ ަ
ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ،އެލައިސަންސް ބާޠިލުކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ( 04ހަތަރެއް)
މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ސަރަޙައްދުތަކަށް

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  238ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް،
ކށްފިކަމަށް
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ ފާސް ދޫކޮށްފައިވާ މީހަކު ޮ

ވަދެނިކުމެވުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ

ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގައި

ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއި

ބައިވެރިވިކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައިގައި

ހިފެހެއްޓުން

ދަޢުވާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިމެންދެން ،ނުވަތަ އެ މައްސަލައާމެދު ޝަރީޢަތުން
ގޮތެއް ނިމެންދެން އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން

ކަސްޓަމްސްގެ

ތަޙުޤީޤަށް

ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލަ ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުކުރަން
ނިންމައިފިނަމަ ،ހިފެހެއްޓިފައިވާ ހުއްދަ އަލުން އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
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(ނ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން

ކަސްޓަމްސްގެ

ތަޙުޤީޤަށް

ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލަ ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ވެއްޖެނަމަ ،އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ
ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

246.

ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް

247.

ޕޮއިންޓް ދިނުމާއި ޕޮއިންޓް

248.

(ހ)

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ޢަމަލުކުރި ގޮތަކާމެދު އެ
ފަރާތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައިދިނުމަށް
އެދި މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޭޖެންޓުންގެ މަސައްކަތްތައް
ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް،
ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ.

ދެވޭ މުއްދަތު

މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާތާ ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން ،މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކޮށް
ކަސްޓަމްސްގައި

ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ.

މިގޮތުން

މުއްދަތު

ހަމަވާއިރު

ޝަރުޠު

ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުން

އުނިކުރުން

ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން،
އޭޖެންޓުންނަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެގޮތާއި އެޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނެގޮތް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
މިވަނީއެވެ.

(ހ)

ްޓން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭއިރު ،ކޮންމެ އޭޖެންޓަކަށްވެސް  100ޕޮއިންޓް
އޭޖެނ ު
އނިކުރެވެމުން
ލިބިދެވޭނެއެވެ .އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ު
ދާނެއެވެ.
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(ށ)

އޭޖެންޓުންނަށް ލިބޭ ޕޮއިންޓް  50އަށް ވުރެ ދަށްވެއްޖެނަމަ ،ބެލެވޭނީ ޚިދުމަތުގެ
ފެންވަރު ދަށްކަމުގައެވެ.

(ނ)

އޭޖެންޓުންގެ ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުންނެވެ.
#

މައްސަލަ

1.

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި އޭޖެންޓުންގެ

އުނިކުރެވޭ ޕޮއިންޓް

ޒިންމާގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގައި

 10ޕޮއިންޓް

ކަމެއް

ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ނުވަތަ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި
ޒިންމާ އަދާ ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން އެކަމެއް
އިޞްލާޙުކުރުމަށް ދެވަނަ ފަހަރު އަންގަންޖެހުން؛
2.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ފަހަރަކަށް  10ޕޮއިންޓް

އެންގުމަށްފަހު،

ތަކުރާރުކޮށް އަންގަންޖެހުން؛
3.

ޚިދުމަތް

ކަސްޓަމްސްގެ

ފަރާތްތަކާއި

ހޯދާ

 10ޕޮއިންޓް

ކަސްޓަމްސްއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް ނޭދެވޭ
ފޯރާފަދަ

އަސަރެއް

ކުރިކަން

ޢަމަލެއް

ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވުން،
4.

ކަސްޓަމްސްގެ

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަދަނީ

މައްސަލައެއް

 10ޕޮއިންޓް

ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެ ނަސޭހަތް
ދިނުން،
5.

ކަސްޓަމްސްގެ

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަދަނީ

މައްސަލައެއް

 20ޕޮއިންޓް

ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެ ޖޫރިމަނާކުރުން،
6.

ކަސްޓަމްސްގެ

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޖިނާއީ

މައްސަލައެއް

 35ޕޮއިންޓް

ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވުން
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕޮއިންޓް އުނިކުރެވިއްޖެނަމަ،
އެޕޮއިންޓް އުނިކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން މީލާދީ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭގައި
އެފަދަ ކުށެއް

ތަކުރާރުނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ

އެ

ކަމެއް

އުނިކުރެވުނު ޕޮއިންޓް އެފަރާތަކަށް އަލުން ލިބިދެވޭނެއެވެ.
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އިޞްލާޙުކޮށްފިނަމަ،

ދިހަވަނަ ބައި
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއާއި ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑު
އެއްވަނަ ބާބު
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް

249.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް

250.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް އަކީ ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ނުދައްކައި ހުންނަ
ެއން އެކްސްޕޯޓް
މުދަލާއި ،ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކުމަށް ގެންނަ މުދަލާއި ،ރާއްޖ ި
ަށޓަކައި ބަހައްޓާމުދާ ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ
ކުރުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމ ް
ދަށުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި
ހުންނަ ތަންތަނެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށް ދިނުމުގައި
ބަލާނެ މިންގަނޑު

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ ތަނުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް
ފުރިހަމަ ވާންވާނެއެވެ.
(ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ހެދޭ ތަނަކީ އެތަނުގައި ބަހައްޓާ މުދާ
ްވނެއެވެ.
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓޭނެ ފެންވަރަކަށް ހަދާފައިވާ ތަނެއްކަމުގައި ވާނ ާ

(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ތަނުގެ ބޮޑުމިނުގައި
މަދުވެގެން  25ސީ.ބީ.އެމް ހުންނަ ތަންތަނެވެ.

(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ހެދޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތައް ހުންނަ
ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ .މިގޮތުން ހެދޭ ތަނަކީ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތެއްގައި
ހެދިފައިވާ ތަނަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ.

(ރ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ ތަންތަނުގެ އެތެރެއާއި ވަށައިގެންވާ
ސަރަޙައްދުގައި ރޭގަނޑު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަލިކަން ހުންނާނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ ތަންތަނުގެ އެތެރެއާއި އެތަންތަން
145

ސަރަޙައްދު

ވަށައިގެންވާ

މޮނިޓަރކުރެވޭނެހެން

ސީ.ސީ.ޓީވީ

ހަރުކުރެވި،

އެސިސްޓަމުގެ އެކްސެސް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ ތަނަކީ ،ވަށައިގެން ފާރު ރާނައި
ެނލައިޓް ހުންނަން ވާނީ
ހިޔާކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތެއްނަމަ ،އެތަނުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަ ފ ް
މީހަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ދަނގަޑު ތޭރިޖަހައި ބަންދު ކުރެވިފައެވެ .ބޮންޑެޑް
ުމށް ހުންނަންވާނީ އެއް ދޮރެވެ.
ވެއަރހައުސްއަށް ވަދެނިކުމެވ ަ

(ކ)

ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ހަދާ ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސްއެއްނަމަ ،އެތަންތަން ހުންނަންވާނީ އެފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް
އެކަށީގެންވާ މިންގަނޑަކަށް ހެދިފައެވެ.

(އ)

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ ހުސްޖާގައެއް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ
ތަނާ އިންވެގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ވ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓޭނެ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމެއް އެތަނުގައި
ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި
ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ މުދާ

251.

(ހ)

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރުމާއި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން ހުއްދަ ކޮންމެ އެއްޗެއް
ބެހެއްޓުމަށްވެސް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގައި

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރެވޭ

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސް،

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކެޓަގަރައިޒް ކުރެވޭނެއެވެ.
1.

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ،އެފަރާތްތަކުން ހިންގާ ޑިއުޓީ ހިލޭ
ފިހާރަތަކަށް ގެންނަ މުދާ ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ޑިއުޓީ
ފްރީ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް؛

2.

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ކޮމާޝަލް
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް؛

3.

ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ
އެކްސްޕޯޓް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް؛

(ނ)

ބަނގުރާއާއި ،އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ އެފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ހުއްދަ
ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގައެވެ .މި ސަރަހައްދުތަކުގައި ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ
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މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ދ) އާ ހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް
ފުރިހަމަކުރުމަކީ އެ ސަރަހައްދެ ހިންގާ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ

252.

ބެންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ުނ؛
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގ ް

(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ނުވަތަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި
ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާކަން ނުވަތަ
ަވހަކަށް އެކަން
ހިންގައިފިކަން ނުވަތަ ހިންގަން އުޅޭކަން އެނގިއްޖެނަމަ ،ވީއެންމެ އ ަ
ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުން.

(ނ)

މދާ ފިޔަވައި
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވެއްދުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ު
އިތުރު އެއްވެސް މުދަލެއް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ނުވެއްދުން؛

(ރ)

މުދާ ކްލިއަރކުރުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މުދާ ދޫކުރެވޭ ފަހުން ،އެ މުދަލަކާ ގުޅޭގޮތުން
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކުން ނުވަތަ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލައަކާ
ގުޅިގެން

އެ

މުދަލަށް

އިތުރަށް

ފައިސާއެއް

ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ،

އެކަން

ދއްކުން.
ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ ފައިސާއެއް ެ
(ބ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ސަރަޙައްދަށް ވަދެނިކުމެވުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފާސް
ދޫކޮށްފައިވާ މީހަކު ކުންފުނިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެ
މީހެއްގެ ފާސް ގެއްލިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމެއް ހިނގާ ދުވަހުން
ފެށިގެން ( 03ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދިނުން؛

(ޅ)

ކަސްޓަމްސްއާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިއެއް
ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،ބަދަލުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 03ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދިނުން؛

(ކ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުރި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ
ހިނދެއްގައި ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛

(އ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި މުދާ ބަހައްޓަންވާނީ އެކި އައިޓަމްތައް ވަކިވަކިން
ބެލޭނެގޮތަށް އަދި ވަދެނިކުމެވުމަށް ފަސޭހަވާނެގޮތަކަށެވެ.

(ވ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން؛
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(މ)

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

(ފ)

ްއށް ވައްދާ މުދަލާއި އެ ތަނުން ނެރޭ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސ ަ
ބަލަހައްޓާ

ބިންކާޑަށް

ނުގެނައުމާއި

އުނިއިތުރު

ބިންކާޑު

ނުގެއްލޭނެހެން

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން؛
(ދ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދަލުގެ ސްޓޮކް ލިސްޓް ކޮންމެ  06މަހަކުން
އެއްފަހަރު ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުން؛

(ތ)

ނވަތަ މުދާ
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ވެއްދުމުގައި ނުވަތަ މުދާ ނެރުމުގައި ު
ބަހައްޓާފައި

ހުންނަ

ހުރުމުގައި

މުދަލަށް

ގެއްލުމެއްލިބި

ނުވަތަ

މުދަލެއް

މަދުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ މުދަލެއް ވަގަށް ނަގައިފިނަމަ ،އެކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް
ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުން.
(ލ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނެއް ހަލާކު ވެއްޖެނަމަ،
އެކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުން.

(ގ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުންނާއި އެ ފަރާތުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް
ހިންގާ ސަރަޙައްދަށް ވަދެނިކުމެވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުވައްޒަފަކުވެސް ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން؛

(ޏ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުންނަ

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތައް ފިޔަވައި

އެހެން ތަންތަނުގައި ހުންނަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތައް ހުޅުވިފައި ހުންނަ ކޮންމެ
ވަގުތެއްގައި ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ
އޮފިސަރަކު އެތަނުގައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ސ) ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ކޮންމެ ދޮރެއްގައި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުގެ
ތަޅަކާއި ކަސްޓަމްސްގެ ތަޅެއް ލެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
(ޑ)

ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ކާބޯތަކެތި ،އެފަދަ މުދާ ބެހެއްޓުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބެހެއްޓުން.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ
ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވުން

253.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވަނީ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ،
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އެކުންފުންޏެއްގެ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު
ބަދަލުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް
ދޭންވާނެއެވެ.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި
ބެހެއްޓޭނެ ތަކެތި

ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސްގެ ފީ
ދެއްކުން

254.

(ހ)

ކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވުން.

(ށ)

ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވުން.

(ނ)

ކުންފުނީގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވުން.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ބެހެއްޓޭނީ ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީއާއެކު،
ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗެވެ.

( 255.ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި
މހަކު ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ފީ
ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ
ދައްކަންވާނެއެވެ.

)ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ފީ ،ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން
ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ .މިމުއްދަތުގެ ފަހުން ،އެމަހުގައި އެމަހުގެ
ފީ ދައްކާނަމަ ،ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 50/-
(ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ .މަސް ނިމޭއިރު ،ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސްގެ ފީ ދައްކާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއާ ގުޅިގެން
ދެވޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ނެދެވޭނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ މުއްދަތުގައި ފީ ދައްކާފައި ނުވާނަމަ ،ޖެހިގެން އަންނަ
މަހުގެ ތެރޭގައި ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ ބުނެވިދިޔަ މަހުގައި އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ
ދުވަހެއް

ހިމެނޭގޮތުން

100/-

(ސަތޭކަ)

ރުފިޔާގެ

ޖޫރިމަނާއަކާ

އެކުގައެވެ.

މިމުއްދަތުގައިވެސް ފީ ދައްކާފައިނުވާނަމަ ،ތިންވަނަމަހުގައި ފީ ބަލައިގަނެވޭނީ،
މުއްދަތުގައި

އިސްވެދެންނެވި

ހިނގާ

ކޮންމެ

ދުވަހެއް

ހިމެނޭގޮތުން،

ފީ

ދެއްކުމާހަމައަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ( 150/-ސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ
ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ.
(ރ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ފީ ނުދައްކާތާ މީލާދީގޮތުން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަސް
ވެއްޖެނަމަ،

އެފަރާތަކަށް

ދޫކުރެވިފައިވާ

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސް

ހިންގުމުގެ

ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި

256.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއާ މުޢާމަލާތް ކުރަންވާނީ
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ހުންނަ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ .އަދި ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި

ކަސްޓަމްސްއާ މުޢާމަލާތް

މުޢާމަލާތްކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  9ވަނަ ބައިގެ އެއްވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކުރުން

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް
ބޮންޑު ކީޕަރުން ހަމަޖެއްސުން

ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިއެއް ޢައްޔަން ކުރެވިދާނެއެވެ.
257.

ކަސްޓަމްސްގައި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ،ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރެވޭތާ 10
(ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މަދުވެގެން ( 01އެކެއް) ބޮންޑު
ކީޕަރު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް
މުދާ

ހުއްދަ

ވެއްދުމުގެ

ދެވޭނީ،

ކަސްޓަމްސްގައި

ބޮންޑު

ކީޕަރަކު

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ބޮންޑުކީޕަރުން ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު

258.

(ހ)

ބޮންޑު ކީޕަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހުންނެވެ.
1.

އިނގިރޭސިބަހުން ނުވަތަ ދިވެހިބަހުން ލިޔެކިޔަން އެނގުން؛

2.

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ،އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މައްސަލައެއް
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާނަމަ ،ޙުކުމް ތަންފީޒްކޮށް ނިމުނުތާ ،ނުވަތަ އެ
ޙުކުމުން ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މަޢާފުކުރެވުނުތާ ( 03ތިނެއް) އަހަރު
ވެފައިވުން؛

3.

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖީނާއީ މައްސަލައެއް
ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ބާރަ މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް
ކޮށްފައިވާނަމަ ،އެ ޙުކުމް ތަންފީޒްކޮށް ނިމުނުތާ ،ނުވަތަ އެޙުކުމުން
ކަނޑައެޅުނު އަދަބު މާފުކުރެވުނުތާ ( 01އެކެއް) އަހަރު ވެފައިވުން؛

(ށ)

ބޮންޑު

ކީޕަރުންގެ

ގޮތުގައި

ކަސްޓަމްސްގައި

ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭ

މީހުންނަށް

ކަސްޓަމްސްއިން ފާހެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ
ފަރާތަކަށް އަގަކާނުލައި ،އަހަރަކު ( 05ފަހެއް) ފާސް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހަދާ ފާހާއި،
ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކުވެގެން ހަދާ ފާހަށް މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  36ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސްގެ އަދަދާއި ތަނުގައި ހުރި މުދަލުގެ އަދަދަށް ބެލުމަށްފަހު ،ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑު ކީޕަރުން އިތުރުކޮށް ދެވޭނެއެވެ.
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259.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް

260.

ކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގައި ބޮންޑު ކީޕަރުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  22ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޮންޑު ކީޕަރުން
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު؛

2.

ކުންފުނިން އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ދިންކަމުގެ ލިޔުން؛

3.

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

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުޠުތައް

އެ

މީހެއްގެ

ކިބައިގައި

ފުރިހަމަވާކަން އެނގޭނެ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ލިޔުން؛
4.

ޕާސްޕޯޓްސައިޒުގެ  2ފޮޓޯ (ފޮޓޯ ނެގިތާ  3މަސް ހަމަނުވާ)؛

5.

ބިދޭސީއެއްނަމަ ،އެޤައުމެއްގެ އެމްބަސީން އެންޑޯޒްކޮށްފައިވާ އެ މީހެއްގެ
ކުށުގެ ރިކޯޑު ނުވަތަ ޕޮލިސް ރިޕޯޓް؛

(ށ)

ބޮންޑްކީޕަރުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހަކީ މި ގަވާއިދުގެ
 259ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ މީހަކަށްވާނަމަ،
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެ މީހަކު ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ފާސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެމީހަކީ
މިގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުޠުތައް

މީހަކަށްވާނަމަ،

ފުރިހަމަނުވާ

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެތެރޭގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ބޮންޑު ކީޕަރުން ރަޖިސްޓަރީ
ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ފާސް ދޫކުރެވޭނީ،
އންގައިދޭ ކާޑު
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭ މީހާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ަ
ގެނައުމުންނެވެ .އަދި އެމީހަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެ މީހެއްގެ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވާރކް
ޕާމިޓުގެ އަސްލު ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ގެނައުމުންނެވެ.

(ރ)

ބޮންޑުކީޕަރުން ،ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އުޅޭއިރު ،ކަސްޓަމްސްއިން
ދޫކޮށްފައިވާ ފާސް ފެންނަގޮތަށް ހަރުކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

މުދާ ވެއްދުމާއި ،އެ ތަނުން
މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ

(ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ،އެތަންތަނަށް މުދާ
ވެއްދުމާއި ،އެތަންތަނުން މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ
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ކަންތައްތައް،

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސް

ހިންގާ

ފަރާތުން

ދިނުން

ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.
(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ،ހިންގާ ފަރާތަށް
ރަޖިސްޓަރީ ހަވާލުކުރެވޭތާ ( 05ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު ތަނުގެ ބޭރުގައި ،އަކުރު ބޯލްޑުކޮށް ،ސައިޒު 6
(ހައެއް) އިންޗިއަށް ވާވަރަށް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރާއި
ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްގެ

ނަން

ދިވެހިބަހުންނާއި

އިނގިރޭސިބަހުން

ލިޔެ

ހަރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވެއްދުމަށް ގެންނަ މުދާ ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ކުރިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ނަމުގައި މުދާ
އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނެގުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ބަނގުރަލާއި،

އޫރުމަހާއި

އޫރުމަސް

އެކުލެވޭ

ތަކެތި

ބަހައްޓާ

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ،އެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކަށް މުދާ ވެއްދުމުގެ
ކުރިން ،އެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ނެގުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް
މުދާ ވެއްދުން

261.

(ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ބެހެއްޓުމަށް ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ އެންމެހައި
ލިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ނަމުގައި ކޮންސައިން ކުރެވިފައެވެ.

(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ވެއްދޭނީ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ނަމުގައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހުއްދަ ނަގައި ،ކަސްޓަމްސްގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ވެއްދޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކާއި ބޮންޑެޑް
ދމާވޭތޯ
ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑު ކީޕަރެއްގެ ހާޒިރުގައި ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލާއި ި
ޗެކުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

(ރ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާ ހުރިހާ މުދަލެއް ބިންކާޑުގައި ލިޔެ

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން ސްޓޮކް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ވެއްދުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛

2.

އަގު ފާސްކޮށްފައިވާ ،މުދަލުގެ ކޮމާޝަލް އިންވޮއިސް؛
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ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް
ވެއްދުމަށް ގެންނަ މުދަލުގެ

262.

(ހ)

3.

މުދަލުގެ އެއަރވޭ ބިލް ނުވަތަ ބިލް އޮފް ލޭޑިންގ؛

4.

މުދަލުގެ ޕެކިންގ ލިސްޓް؛

5.

މުދަލުގެ ޑެލިވަރީ އޯޑަރ؛

އެކި ބަނދަރުތަކުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވެއްދުމަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ތެރޭގައި
ުނނަ ފުޅި ނުވަތަ
ހިމެނޭ ،ތަޅައިގެންގޮސްފައި ނުވަތަހަލާކުވެފައި ނުވަތަ ލީކުވެފައި ހ ް

އުނިއިތުރު ފާހަގަކުރެވުން

ދަޅު ފަދަ ތަކެއްޗާއި ،ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކަށްވުރެ މަދުވާ ތަކެއްޗަކީ ،ބަނދަރުގައި
ހުއްޓާ ނުވަތަ ބަނދަރުގައި މުދާ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައި ހުއްޓާ ދިމާވި ކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށް އެ މުދާ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ
ްއށް
ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސ ަ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ
ފަރާތުން ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،އެ އެއްޗަކަށް
ދައްކަންޖެހޭ

އިމްޕޯޓް

ޑިއުޓީ،

ބޮންޑެޑް

ހިންގާ

ވެއަރހައުސް

ފަރާތުން

ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވެއްދުމަށް ގެންނަ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް
ޑިކްލެއަރނުކުރާ މުދާ ހުރިނަމަ ،އެފަރާތް މި ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ ބައިގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ބންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި
ޮ
ހުންނަ މުދާ ދޫކުރުން

263.

(ހ)

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްއަށް

ވައްދާފައި

ހުންނަ

މުދާ

ދޫކުރެވޭނީ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުންތަކަށެވެ.
1.

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް؛

2.

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރީ-އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް؛

3.

މުދާ ފޮނުވި ފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް؛

4.

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް ގެންދިއުމަށް؛

5.

ޝިޕްސްޓޯރުގެ ގޮތުގައި އުޅަނދުފަހަރަށް ގެންދިއުމަށް؛
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ތިރީގައި

6.

އެއް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން އަނެއް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް
ބަދަލުކުރުމަށް؛

7.

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން މުދާ
ނައްތާލުމަށް.

(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ ބަނގުރަލާއި ،އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި
ަކތި ގެނައުމާއި
ޑިޕްލޮމެޓިކް ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާނީ އެފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އެފަދަ ތ ެ
ނގުމަށްފަހު
ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ެ
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން މުދާ ނެރެވޭނީ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކާއި ބޮންޑެޑް
ދމާވޭތޯ
ވެއަރހައުސްގެ ބޮންޑު ކީޕަރެއްގެ ހާޒިރުގައި ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލާއި ި
ޗެކުކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

(ރ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން ނެރޭ ހުރިހާ މުދަލެއް ބިންކާޑުގައި ލިޔެ ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން ސްޓޮކް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުން

264.

(ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛

2.

މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ؛

3.

މުދަލުގެ އަގު ސީ.އައި.އެފް ޓާރމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސް.

4.

ތކެތި
ބަނގުރަލާއި ،އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތިނަމަ ،އެފަދަ ަ
އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ވިއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ.

(ށ)

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރަށް މުދާ ދޫކުރެވެނީ މުދާ އިމްޕޯރޓް ކުރާ އުސޫލުން
ކަމަށްވާތީ ،އެފަދަ ފާރާތްތަކަށްވެސް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ
ދޫކުރެވޭނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(ނ)

ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި
އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތަށް އެތަކެތި ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ ތަކެތި
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ލިބުނުކަން ،ކަސްޓަމްސްއިން އެ ތަކެތި ދޫކުރާތާ ( 72ހަތްދިހަ ދޭއް) ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައި ،އެ ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި
( 72ހަތްދިހަ ދޭއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ނުލިބޭނަމަ

( 72ހަތްދިހަ

ދޭއް) ގަޑިއިރު ހަމަވާ ވަގުތުން ފެށިގެން ( 01އެކެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި
ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރެވޭ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި
ަތދިހަ ދޭއް)
އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތަށް އެ ތަކެތި ލިބުނީ ( 72ހ ް
ގަޑިއިރު ފަހުންކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ތަކެތި ލިބޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ( 01އެކެއް)
ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ބ)

މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި
ލިބެންވީ ފަރާތަށް ޔަކެތި ނުލިބޭނަމަ ،ނުވަތަ އެއްވެސް ހާލަތެއް ދިމާވެގެން
ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގޭނެގޮތެއް ނެތްނަމަ،
(ހަތްދިހަ ދޭއް) ގަޑިއިރު

ކަސްޓަމްސްއިން އެ މުދާ ދޫކުރި ވަގުތުން ފެށިގެން 72

ހަމަވުމުގެ ކުރިން އީމެއިލުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަންގަން
ވާނެއެވެ.
(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) އާއި (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތުން ،އެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،އެ
ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތް ( 10،000/ދިހަ ހާސް) ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
އަދި

އެ

މުއްދަތަށްފަހު

އިތުރަށް

ހިނގާ

ކޮންމެ

ގަޑިއެއްގެއިރަކަށް

135/-

(އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް) ރުފިޔާއިން އެ ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ
ިރށެވެ.
ކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ޖޫރިމަނާ އެންމެ ގިނައިން ނެގޭނީ  666ގަޑިއ ަ
(ކ)

މި މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މަޢުލޫމާތު
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި
އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތީގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމައިދެވޭނީ ،އެ މަޢުލޫމާ ު
ތ
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(އ)

ބަނގުރަލާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި
ދޫކުރި

ގޭޓްފާސް

ގެއްލިއްޖެނަމަ،

އަލުން

ގޭޓްފާސް

ހަދައިދެވޭނީ

500/-

(ފަސްސަތޭކަ) ރޫފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއަކާ އެކުގައެވެ.
މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން ނުވަތަ
ރީ-އެކްސްޕޯޓްކުރުން

265.

(ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ރީ-އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
155

1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛

2.

އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ؛

3.

މުދަލުގެ އަގު އެފް.އޯ.ބީ ޓާރމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސް؛

4.

މުދާ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން މުދާ އެކްސްޕޯރޓް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ.

(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާފައިހުރި މުދަލެއް ،އެ މުދާ ފޮނުވި ފަރާތަށް
އަނބުރާ ފޮނުވާލެވޭނީ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމުން ހުށަހަޅައި
ްއން
ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ .މިފަދަ މުދާ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސ ި
ނެރުމަށްވެސް މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް މުދާ

266.

ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި

267.

ގެންދިއުން

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް މުދާ ގެންދިއުމަށް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛

(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައަށް މުދާ ގެންދިއުމަށް ހަދާފައިވާ
ޕާޗޭސް އޯޑަރ؛

މުދާ ދޫކުރުން

(ހ)

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސްއިން

މުދާ

ގެންދިއުމަށް

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިޔުންތައް

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛

2.

މުދަލުގެ އަގު ސީ.އައި.އެފް ޓާރމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސް.

3.

ތކެތި
ބަނގުރަލާއި ،އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތިނަމަ ،އެފަދަ ަ
އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި ވިއްކުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން
ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ.

(ށ)

ޝިޕް ސްޓޯރސްގެ ގޮތުގައި ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ އެއްވަނަ ބައިގެ 4
ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
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މުދާ ބަދަލު ކުރުން

268.

މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ

269.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި

270.

އެއް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން އަނެއް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ބަދަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތެގެމަތިންނެވެ.
(ހ)

މުދާ ޓްރާންސްފަރ ކުރެވޭނީ ،އެއްފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައި ހުންނަ
ޑިއުޓީ ފްރީ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކުން ކޮމާޝަލް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކަށް
ނުވަތަ

ކޮމާޝަލް

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްއަކުން

ޑިއުޓީ

ފްރީ

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްއަކަށެވެ.
(ށ)

އެއްފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ހުންނަ ޑިއުޓީ ފްރީ ބޮންޑެޑް
ެފރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮމާޝަލް ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސްއަކުން އ ަ
ވެއަރހައުސްއަކަށް މުދާ ބަދަލު ކުރިނަމަވެސް ،އެ މުދަލަކީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުން
މަނާ މުދަލެއްނަމަ އެ މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

މދާ އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަނބުރާ
ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް ވައްދާފައި ހުންނަ ު
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކަށް ނުވެއްދޭނެއެވެ.

(ރ)

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހަލާކުވާ މުދާ ނައްތާލުން

ހުންނަ މުދަލަށް ޑިއުޓީ

1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛

2.

މުދަލުގެ އިންވޮއިސް.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހަލާކުވުމުގެ
ސަބަބުން ނައްތާލެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދަލުގެ ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނީ މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނެވެ .ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ

ދެއްކުން

ފަރާތަކީ ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް
ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްނަމަ ،އެފަރާތަކަށް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދަލުގެ
ޑިއުޓީ ދެއްކޭނެއެވެ.
(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ އެތަނަށް ވެއްދުމުގައި ނުވަތަ އެ ތަނުން
ނެރުމުގައި ނުވަތަ އެތަނުގައި ހުންނަ ހުރުމުގައި މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބި ނުވަތަ
ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެ މުދާ މަދުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެ މުދާ ވަގަށް
157

ނަގައިފިނަމަ ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން އެ މުދަލަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ދޫކުރެވޭ ފަހުން ،ކަސްޓަމްސްއިން ބަލާ
ބެލުންތަކުން އެ މުދަލުގެ ސްޓޮކް މަދުވެގެން ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް އެ
މުދަލަކަށް އިތުރަށް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާ
ދެއްކުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭ
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން އެ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކައި
ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ރ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ދޫކުރެވޭ ފަހުން ،ކަސްޓަމްސްއިން ބަލާ
ބެލުންތަކުން އެ މުދަލަކަށް އިތުރަށް ޑިއުޓީ ނެގިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ،
ަލށް އިތުރަށް
މިގަވާއިދުގެ  7ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުދ ަ
ނެގިފައިވާ ޑިއުޓީ ކަސްޓަމްސްއިން ރިފަންޑްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ބ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ދޫކުރުމުގައި ،ތަފާތު އައިޓަމެއް ދޫކުރެވުމުގެ
ސަބަބުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ސްޓޮކް އިތުރުވެއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލުގެ ސްޓޮކް
އަލުން ޗެކުކޮށް ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާމުދަލަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ،މި
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު،
ސްޓޮކް ހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ވައްދާފަހުން ،މުދަލެއްގެ ސްޓޮކް އިތުރުވާ ކަމަށް
ނުވަތަ ދިމާނުވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލެއް އެންމެފަހުން ވެއްދި
ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލާ ދިމާވޭތޯ އެ މުދަލުގެ މުޅި ސްޓޮކް އަލުން
ޗެކުކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާ އެއްވެސް މުދަލެއް ،އެ ތަނުން ނުނެރެ ( 1އެކެއް)
ްވނެއެވެ.
އަހަރު ދުވަސް ހަމަވެއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަނ ާ

(އ)

އިންސާނީ ބާރު ނުފޯރާ ޚާއްޞަ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި
ހުންނަ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން އެ
މުދަލަށް ޑިއުޓީ ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް
ހަދާފައިހުރި ތަނުގެ

271.

ބޮންޑެޑްވެއރހައުސް ހަދާފައިހުންނަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތާއި ،އެތަން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ ފަރާތާ
ދެމެދު ޖެހޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ކަސްޓަމްސްގެ ދައުރެއް ނޯންނާނެއެވެ.އަދި އެފަދަ

ވެރިފަރާތާއި ،އެތަން

ުނނަ މުދާ ނުވަތަ
މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއްގައި ބަހައްޓާފައިހ ް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްދެވޭ ފަރާތާ

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވެއްދުމަށް ގެންދާ

ދެމެދު މައްސަލަޖެހުން

އ މުދަލަށް
މުދާ ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ެ

ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ އެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ
ފަރާތުން ދައްކަންވާނެއެވެ.
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކުން
ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް

272.

(ހ)

ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ،ބަނގުރަލާއި
ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވާން

އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް

ކަސްޓަމްސްއަށް ނާދެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެ ތަކެތި ގެންދިއުމަށް ހަވާލު ކުރެވޭނީެ ،
އ

ގެންދިއުމަށް ހަވާލުވާ

ތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް އެ ތަކެތި ލިބެންވީ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގާފައިވާ

ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ

ާތކަށެވެ.
ފަރ ަ
(ށ)

ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ގެންގުޅުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް ގެންދާ ބަނގުރަލާއި
ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ތަކެއްޗާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ތަކެތި އެ ތަކެތި
ގެންދަންޖެހޭ ތަންތަނަށް ގެންދިއުމަށް ހަވާލުވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންތައްތައް ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.
1.

ބަނގުރާއާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ގެންދަންޖެހޭ ތަން
ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިޔުން؛ (އެހެން ނަމަވެސް އެ ފަދަ މުދާ
ހިފައިގެން

ދަތުރުކުރާ

އުޅަނދުފަހަރު

ކަސްޓަމްސްގެ

ހުއްދަޔާއެކު

ެއ ނާޅައެވެ).
އެހެންތަނަކަށް ވަގުތީގޮތުން ކައިރިކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހ ް
2.

ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
ޚިލާފަށް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން؛

(ނ)

ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ގެންދަންޖެހޭ ތަނަކަށް
ގެންދިއުމުގައި އިންސާނީ ބާރު ނުފޯރާފަދަ ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،
ކަސްޓަމްސްގެ

ހުއްދައާއެކު

އެ

ތަކެތި

ކަސްޓަމްސްއިން

ހުއްދަކުރާ

ތަނަކަށް

ގެންދެވިދާނެއެވެ .ނުވަތަ އެހެން އުޅަނދަކަށް ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް
ހަލާކުވެ މަރާމާތުކުރަންޖެހުން

273.

(ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަނެއް ނުވަތަ
ކޮންޓެއިނާއެއް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،އެ ތަނެއް މަރާމާތުކުރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު
ބންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ.
އެކަން ޮ

(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަން ނުވަތަ ކޮންޓެއިނަރުގެ
ދޮރުފަތް ހަލާކުވެ ތަޅުނުލެވުމާއި ކޮންޓެއިނަރ ހަލާކުވެ ފޫވެއްޓުން ފަދަ ކަންކަން
ބެލެވޭނީ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހަލާކުވުންކަމުގައެވެ.
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(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް މަރާމާތު ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި،
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް މަރާމާތުކޮށް ނުނިމިއްޖެނަމަ ،އެގޮތަށް ދިމާވާންޖެހުނު ސަބަބު
ކަސްޓަމްސްއިން ބެލުމަށްފަހު ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް މަރާމާތުކުރުމަށް ގިނަވެގެން 3
(ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވިދާނެއެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަރާމާތުކޮށް
ާލވޭނެއެވެ.
ނުނިމިއްޖެނަމަ ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ޚިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑ ެ

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ
އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރުން

274.

(ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން އެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ އޯނަރޝިޕް
އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތް މި
ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،
ކުރިން އެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއް ހިންގި ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރެވޭނީ ،ކުރިން އެ ބޮންޑެޑް
މދަލުގެ
ވެއަރހައުސް ހިންގި ފަރާތުގެ ނަމުގައި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުރި ު
ސްޓޮކް ވެރިފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކުކުރުމަށްފަހު ،އެއްވެސް މުދަލެއް
މަދުވާނަމަ އެ މުދަލަކަށް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުގެ
ކުރިން ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުންނަ މުދަލާއި ހަލާކުވެފައި
ހުންނަ މުދަލާމެދު މި ގަވާއިދުގެ  269ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން،

ކުރިން

އެ

ވެއަރހައުސް

ބޮންޑެޑް

ހިންގި

ފަރާތުން

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ
ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރެވޭނީ ،އޯނަރޝިޕް ބަދަލުވާ މަހު ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނުދައްކައި އޮވެއްޖެނަމަ ،އެމަހުގެފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

(ބ)

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްގެ

އޯނަރޝިޕް

ބަދަލުކޮށް

ނިމުމުން

އެ

ބޮންޑެޑް

ަމށް
ވެއަރހައުސްއެއްގައި ހުރި މުދާ ،އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނ ަ
ބަދަލުކުރުން މިގަވާއިދު މަނައެއް ނުކުރެއެވެ.
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް
ވަދެ ނުކުމެވުން

275.

(ހ)

ްދށް
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ނުވަތަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިމެނޭ ސަރަޙައ ަ
ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި އެތަންތަނަށް ވަދެނިކުމެވުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފާސްދޫކޮށްފައިވާ
މީހުންނަށެވެ.

(ށ)

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސް
160

ހިންގާ

ފަރާތުން،

އެފަރާތުގެ

ބޭނުމަކަށް

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްއަށް ނުވަތަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކަށް މީހަކު
ވައްދަން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅައި ،ވަގުތީ ފާހެއް ހޯދަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ދޫކުރެވޭ ވަގުތީ ފާސް އެކަމެއް
ނިމުމުން ލަސްނުވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ނުވަތަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަށް
ޮ
ވަނުމުގެ ވަގުތީ ފާސް ހޯދުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ މީހާގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު؛ ބިދޭސީއެއްނަމަ ،ޕާސްޕޯޓް
ނަންބަރާއި ވާރކް ވީސާ ނަންބަރު؛

(ރ)

2.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ތާރީޚާއި މުއްދަތު؛

3.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވަންނަން ބޭނުންވާ ސަބަބު.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ވަގުތީ ފާސް ހޯދުމަށް އެދި
ްއދި ހުށަހެޅި
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ފާސް ދޫކުރެވޭނީ ،ވަގުތީ ފާސް ހޯދުމަށ ެ
ައމުންނެވެ .އަދި
މީހާގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެނ ު
އެމީހަކީ ބިދޭސީއެއްނަމަ އެ މީހެއްގެ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވާރކް ޕާމިޓުގެ އަސްލު
ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ގެނައުމުންނެވެ.

(ބ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވަނުމަށް ބެނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ވަގުތީ ފާސް އެ
ފާރަތެއްގެ އިހުމާލުން ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ގެއްލިއްޖެނަމަ ،ފާހުގެ އަގަށްވާ
( 200/ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ ،އެ ފާސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސަށްދައްކަންވާނެއެވެ.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް
ވައްދާފައި ހުންނަ މުދާ

276.

(ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް ވައްދާފައި ހުންނަ މުދަލެއް ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއިން
ނުނެރެ ބެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން ( 01އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

ނުނެރެ ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތު

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި
ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ މުދާ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް
ކުރުމަށް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ .މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ
މުދަލާމެދު އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ ބައިގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ޑިކްލަރޭޝަން ބާޠިލުކުރުމާއި

277.

(ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއްގެ ނަމުގައި އެސެސްކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނަކަށް
161

އިޞްލާޙުކުރުން

ފައިސާ ނުދައްކައި ( 15ފަނަރަ) ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެޑިކްލަރޭޝަނެއް
ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއްގެ ނަމުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނެއް
ބާޠިލުކުރެވޭނީ ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން ނުވަތަ އެޑިކްލަރޭޝަން
ކޮންސައިން ކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެކަމަށް އެދި ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއްގެ ނަމުގައި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނެއް
ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އިޞްލާޙު ކުރުމާ ގުޅިގެން ފައިސާ ރިފަންޑު
ކުރަންޖެހޭނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ
ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއިން ރިފަންޑްކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރުމާއި
ހިފެހެއްޓުން

278.

(ހ)

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްގެ

ރަޖިސްޓަރީ

ބާޠިލުކުރެވޭނެ

ހާލަތްތައް

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
1.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް
އެދުން؛

2.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނި އުވާލުން.

3.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތް އިފުލާސްކުރުން؛

4.

މި ގަވާއިދުގެ  255ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ނުދެއްކުން.

5.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ޢިމާރާތް އެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ
ބނުން ކުރެވެން ނެތުން؛
ފަރާތަށް ޭ

6.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަށް މުދާ ވެއްދުމަށްފަހު ،އެ ތަނުން އެއްވެސް
މުދަލެއް ނުނެރެ ނުވަތަ އެތަނަށް މުދާ ނުވައްދާ ( 06ހައެއް) މަސް
ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު ބެހެއްޓުން؛

(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެފަރާތެއްގެ ނަމުގައި
އަލުން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ،ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު
ކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ( 4ހަތަރެއް) މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.

(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެވަގުތު ބޮންޑެޑް
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ވެއަރހައުސްގައި ހުރި ހުރިހާ މުދަލެއްގެ ސްޓޮކް ޗެކުކޮށް އެ މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމަށް
ނުވަތަ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމަށް ނުވަތަ އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާލުމަށް 30
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގި ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ.
އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މުދާ ކްލިއަރ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ފޮނުވާ ނުލެވިއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން އެ މުދާ ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
ބޮންޑު ކީޕަރުންނަށް
ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ

279.

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  258ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރާއި  3ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ބޮންޑު ކީޕަރުންގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގައި

ބާޠިލުކުރުމާއި ހިފެހެއްޓުން

ރަޖިސްޓަރީކޮށް ފާސްދޫކޮށްފައިވާ މީހަކު ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ
ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ
ޮތން ގޮތެއް
ތަޙުޤީޤަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައިގައި ދަޢުވާކުރުމާ ބެހޭގ ު
ނިމެންދެން ،ނުވަތަ އެ މައްސަލައާމެދު ޝަރީޢަތުން ގޮތެއް ނިމެންދެން އެފަރާތަކަށް
ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.
(ށ)

ީޤށް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤ ަ
ސާބިތުވެފައިވާ މައްސަލަ ،ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުކުރަން
ނިންމައިފިނަމަ ،ހިފެހެއްޓިފައިވާ ހުއްދަ އަލުން އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

ީޤށް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކަސްޓަމްސްގެ ތަޙުޤ ަ
ސާބިތުވެފައިވާ

މައްސަލަ،

ޝަރީޢަތަށް

ސާބިތު

ވެއްޖެނަމަ،

އެފަރާތަކަށް

ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ.
ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން

280.

(ހ)

ްދން ބޮންޑެޑް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ( 01އެކެއް) އަހަރު ދުވަސްވަނ ެ
ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ،ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
1.

މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔުންތައް؛

2.

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތާއި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު
މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތްކުރެވޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް؛

3.
(ށ)

މުދަލާގުޅޭ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތައް.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓަންވާނީ ފަސޭހައިން
ހޯދޭނެހެން ތަރުތީބުން ފައިލްކޮށްފައެވެ.
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މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

281.

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

282.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތަކާމެދު ނުވަތަ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއާ ގުޅޭގޮތުން
ކަސްޓަމްސްއިން ޢަމަލުކުރި ގޮތަކާމެދު ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތް ހިތްހަމަނުޖެހޭ
މައްސަލައެއްވާނަމަ،

އެ

މައްސަލަ މިނިސްޓަރަށް

ހުށަހެޅުމުގެ

ޙައްޤު

ާތކަށް
އެފަރ ަ

ލިބިގެންވެއެވެ.

ފެށުމުގެ ކުރީގައި ރަޖިސްޓަރީ

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީގައި ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެން
ހިންގަމުންދާ

ކުރެވިފައިވާ

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސްތައް،

މިގަވާއިދު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓުގައި

ޝާއިޢުކުރާތާ ( 180ސަތޭކަ އަށްޑިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަކޮށް އަލުން ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން މުއްދަތު ހަމަވާއިރު
ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުކުރެވޭ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކަށް ޚިދުމަތްދިނުން ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑު
ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑު

283.

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި

284.

އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

285.

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑަކީ ،އެކި ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ ކްލިއަރކުރެވެންދެން
ނުވަތަ އަނބުރާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާލެވެންދެން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި،
ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަންތަނެވެ.

ބެހެއްޓޭނެ މުދާ

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މުދާ ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
(ހ)

އެކިފަރާތްތަކަށް ކޮންސައިންކޮށްގެން ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ވިޔަފާރި މުދާ؛

(ށ)

ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ދަތުރުވެރިން ގެންނަ މުދާ؛

(ނ)

ދަތުރުވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސަށްވުރެ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ
މުދާ؛

(ރ)

މި ގަވާއިދުގެ  285ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިދޭސީން ގެންނަ
ތަކެތި؛

ގެންދާގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގައި
ތަކެތި ބެހެއްޓުން

(ހ)

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ ،ރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ
ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗާއި ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް އޮވެގެން ރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި އެހެން
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އެއްޗެއް ،ރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކު ގެނެސްފިނަމަ ،އެ މީހަކު އެނބުރި
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާއިރު އަނބުރާ ދޭގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެ
އެއްޗެއް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
.1
(ށ)

އޫރުމަހާއި ،އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
ބެހެއްޓޭ ތަކެތި ގެންނަ ފަރާތް ނޫން އެހެން މީހަކު ލައްވައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް

ގެންދާނަމަ،

އެ

ތަކެތި

ގެނައި

ފަރާތުގެ

އެ

ލިޔުމަކާއި،

ތަކެތި

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ލިޔުމުގެ އޮރިޖިނަލް ހުށަހެޅުމުން އެ ތަކެތި
އެފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
(ނ)

އުނިކުރެވިފައި

(ރ)

ެފދަ އެއްޗެއް ރާއްޖެއަށް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އ ަ
ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ،އެ އެއްޗެއްގެ ބާވަތާއި އެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ
ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމާއި ،އެ މައްސަލައާމެދު
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް
ނާޅައެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި

286.

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި މުދާ

287.

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި

288.

ހުންނަ މުދާ ހަލާކުވުން

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި ހުންނަ މުދަލެއް ،އެ މުދާ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ މުއްދަތުގެ

(ހ)

ާއދުގެ  14ވަނަ
ތެރޭގައި ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވ ި
ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މުދާ ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ،އެ ތަކެތި ބެހެއްޓިކަމުގެ ލިޔުމެއް

(ށ)

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ބެހެއްޓޭނެ މުއްދަތު

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި ،އަދި މި ގަވާއިދުގެ  285ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ބަޔާންކުރާ
ޙާލަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މުދާ ބެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން ( 30ތިރީސް)
ދުވަހުގެ

މުއްދަތަށެވެ.

ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު

އެމުއްދަތުގެ

އެމުދަލަކާމެދު

ތެރޭގައި
ޢަމަލުކުރާނެ

މުދާ
ގޮތެއް

ނުގެންގޮސްފިނަމަ،

އެމުދަލެއް

ކަނޑައެޅުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ގތެއް ކަނޑައަޅާނީ
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .މިގޮތުން އެފަދަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ޮ
މި

ގަވާއިދުގެ

ފަނަރަވަނަ

ބައިގެ

ދެވަނަ

ބާބުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

"ކަސްޓަމްސްގެ

ކޮންޓްރޯލުގެދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީ" ންނެވެ.

ހުންނަ ތަކެތި ދޫކުރުން

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ބެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެ ތަކެއްޗަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް
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ޑިއުޓީއާއި ބޮންޑު ފީ ދައްކަންޖެހޭނަމަ ބޮންޑު ދީ ދައްކައި ނިންމުމުންނެވެ.
(ށ)

ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ބެހެއްޓޭ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެ
ތަކެއްޗަށް ދައްކަންޖެހޭ ބޮންޑު ފީ ދައްކައި ނިންމުމުންނެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި
ހުންނަ ތަކެއްޗަށް ފީނެގުން

289.

(ހ)

ަކތި ފީ
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި ބެހެއްޓޭ ތ ެ
ނެގުމަކާނުލައި ބެހެއްޓޭނީ ގިނަވެގެން ( 03ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމަށްފަހު ،އިތުރުވާ ކޮންމެ
ެގނެއެވެ.
ދުވަހަކަށް ކިޔުބިކް މީޓަރަކަށް ( 50ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން ފީ ނ ޭ
ކިޔުބިކް މީޓަރެއް ހަމަނުވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިރޭޓުން ފީ ނެގޭނެއެވެ.

(ނ)

ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާ ތަކެތި،ކަސްޓަމްސްގެ ބޮންޑުގައި ބަހައްޓާ
ދުވަހުން ފެށިގެން ކިޔުބިކް މީޓަރަކަށް ދުވާލަކަށް ( 50ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން
ފީ ނެގޭނެއެވެ .ކިޔުބިކް މީޓަރެއް ހަމަނުވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިރޭޓުންފީ
ނެގޭނެއެވެ.

(ރ)

ޓްރާންސިޓް ކާގޯގެ ގޮތުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި މުދަލެއް ،ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ
މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރާނަމަ ،އެ މުދާ ބޮންޑުކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އެތެރެ
ކުރާ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރި ދުވަހާ ހަމައަށް ،އެ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ،
މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ބިދޭސީން އެނބުރި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާއިރު އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް ބެހެއްޓޭ
ތަކެއްޗަށް ބޮންޑު ފީއެއް ނުނަގާނެއެވެ.

އެގާރަވަނަ ބައި
ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ

290.

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައަކީ ،އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނުދައްކައި ހުންނަ ތަކެތި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ
ފަސިންޖަރުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫންނަށް ވިއްކުމަށްޓަކައި
ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަންތަނެވެ.

166

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތައް

291.

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގާ

292.

ހިންގޭނެ ފަރާތްތައް

(ހ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތައް ހިންގޭނީ ،ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކުގައި
މުޢާމަލާތްތައް

ވިޔަފާރީގެ

ކަސްޓަމްސްގައި

ހިންގުމަށްޓަކައި،

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރަންވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
މިވަނީއެވެ.

ޒިންމާ

(ހ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި ނުވަތަ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގައި
ިކން
ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިންގާކަން ނުވަތަ ހިންގައިފ ަ
ނުވަތަ

ހިންގަން

އުޅޭކަން

އެނގިއްޖެނަމަ،

ވީއެންމެ

އަވަހަކަށް

އެކަން

ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުން؛
(ށ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައަށް ވެއްދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން
ހުއްދަ ދީފައިވާ މުދާ ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް މުދަލެއް ވިއްކުމަށްޓަކައި ޑިއުޓީ ހިލޭ
ފިހާރައަށް ނުވެއްދުން؛

(ނ) ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި ހުރި މުދާ ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ
ހިނދެއްގައި ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛
(ރ) ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި ހުންނަ މުދަލާމެދު ،ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ ޢަމަލު ނުކުރުން؛
(ބ)

ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ،ފާއިތުވި މަހުގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީ
ހިލޭ ފިހާރައިން ވިއްކި މުދަލާގުޅޭ ،މި ގަވާއިދުގެ  298ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަމުން ގެންދިއުން؛

(ޅ)

ުވތަ މުދާ
ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައަށް މުދާ ވެއްދުމުގައި ނުވަތަ މުދާ ނެރުމުގައި ނ ަ
ހުންނަ

ބަހައްޓާފައި

ހުރުމުގައި

މުދަލަށް

ގެއްލުމެއްލިބި

ނުވަތަ

މުދަލެއް

މަދުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ މުދަލެއް ވަގަށް ނަގައިފިނަމަ ،އެކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް
ކަސްޓަމްސްއަށް އެންގުން.
(ކ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހުޅުވިފައި ހުންނަ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ،ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގެ
މުވައްޒަފުން ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރާގައި ތިބުން؛

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައަށް މުދާ

293.

(ހ)

ޑިއުޓީ

ހިލޭ
167

ފިހާރައަށް

އެތެރެކުރާ

މުދަލާއި

މުދަލުގެ

ލިޔެކިއުންތައް

އެތެރެކުރުމާއި މުދާވެއްދުން

އ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ
ކޮންސައިންކޮށްފައި ހުންނަންވާނީެ ،
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަރާތެއްގެ ނަމުގައެވެ.
(ށ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައަށް މުދާ ވެއްދުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ނ) ރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައި ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ،ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް
އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައަށް ވެއްދުމަށްޓަކައި ،އެ މުދަލުގެ ތަފުސީލު
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ޑިއުޓީހިލޭ ފިހާރަތަކަށް

294.

ޑިއުޓީހިލޭ ފިހާރައިން މުދާ

295.

މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ

296.

ވަދެނުކުމެއުޅުން

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް ވަދެނުކުމެ އުޅެވޭނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
(ހ)

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންނާއި ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަސިންޖަރުންނާއި އަދި
ކުރޫން؛

(ށ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގެ މުވައްޒަފުން؛

(ނ) ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންނާއި ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަދޭ ފަރާތްތައް؛

ވިއްކުން

(ހ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިން މުދާ ވިއްކަންވާނީ ،އެ މީހަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ނުވަތަ
ރާއްޖެއަށް

އައި

ފަސިންޖަރެއް

ނުވަތަ

ކުރޫއެއްކަން

އެނގޭނޭ

ލިޔުމެއް

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
(ށ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިން ވިއްކާ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގާ
ފަރާތުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ަކތި ގަތުމާއި ،ޑިއުޓީ
(ނ) ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް ،އެ ތަނުން ތ ެ
ހިލޭ ފިހާރައިގައި ހުންނަ ތަކެތި

އެތެރެކުރުމާއި އެފަދަ ތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުމަކީ

ްޖއަށް
މަނާކަމެކެވެ .މީގެތެރޭގައި އެފަދަ މުވައްޒަފުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާއިރު އާއި ރާއ ެ
އަންނައިރު ތަކެތި ގަތުމާއި ،ތަކެތި އެތެރެކުރުމެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ހަލާކުވުމުން މުދާ ނައްތާލުން

ުވތަ ހަލާކުވުމުގެ
ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކުގައި ހުންނަ މުދާ ،މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ނ ަ
ސަބަބުން މުދާ ނައްތާލެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގެ

297.

(ހ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތުން އެ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގެ އޯނަރޝިޕް އެހެން
168

އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރުން

ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތް މި
ގަވާއިދުގެ  16ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،ކުރިން
އެ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައެއް ހިންގި ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ހލޭ ފިހާރަ
ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގެ އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރެވޭނީ ،ކުރިން އެ ޑިއުޓީ ި
ހިންގި ފަރާތުގެ ނަމުގައި ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައިހުރި މުދަލުގެ ސްޓޮކް ވެރިފަރާތުގެ
ހާޒިރުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކު ކުރުމަށްފަހު ،އެއްވެސް މުދަލެއް މަދުވާނަމަ އެ
މުދަލަކަށް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

(ނ) ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގެ އޯނަރޝިޕް ބަދަލުކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުގެ
ކުރިން ،ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުންނަ މުދަލާއި ހަލާކުވެފައި
ހުންނަ މުދަލާމެދު މި ގަވާއިދުގެ  296ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،
ކުރިން އެ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގި ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
ޑިއުޓީހިލޭ ފިހާރައިގެ
ލިޔެކިއުން ބެލެހެއްޓުން

298.

(ހ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތުން ،ކޮންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ  10ވަނަ ދުވަހުގެ
ކުރިން ،ފާއިތުވި މަހުގެ ތެރޭގައި ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރާއިން ވިއްކި މުދަލާގުޅޭ ،ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

1.

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިން ވިއްކާފައިވާ މުދަލުގެ ރަސީދު (މުދާ ގަނެފައިވާ
ފަރާތާއި މުދާ ވިއްކި މީހާގެ މަޢުލޫމާތާއެކު)؛

(ށ)

2.

މުދަލުގެ އިންވެންޓްރީ؛

3.

ހަލާކުވާ ނުވަތަ މުއްދަތުހަމަވާ މުދަލުގެ ތަފުސީލު؛

4.

މަދުވާމުދަލުގެ ތަފުސީލު.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ،ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގާ
އ ލިޔުންތައް
ފަރާތުން ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ .އަދި ެ
ހލޭ ފިހާރަ
ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބެލޭނެ ގޮތް ޑިއުޓީ ި
ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން ޭ
ހިންގާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

ޑިއުޓީ ދެއްކުން

299.

(ހ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައަށް މުދާ ވެއްދުމުގައި ނުވަތަ އެ ތަނުން ނެރުމުގައި ނުވަތަ
އެތަނުގައި ހުންނަ ހުރުމުގައި މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބި ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ،
ނުވަތަ އެ މުދާ މަދުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެ މުދާ ވަގަށް ނަގައިފިނަމަ ،ޑިއުޓީ ހިލޭ
ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތުން އެ މުދަލަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންވާނެއެވެ.
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(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިން އެއްވެސް
މުދަލެއް

މަދުވެއްޖެނަމަ،

މުދަލަށް

އެ

ޑިއުޓީ

ދެއްކުމަށްޓަކައި

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.

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

2.

މުދަލަށް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 6
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛

(ނ) ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި ހުންނަ މުދާ ވިއްކި ލިޔުންތަކާއި ތަނުގެ ސްޓޮކް
ްޖހޭ އިމްޕޯޓް
ަލށް ދައްކަނ ެ
ދިމާނުވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ މުދާ މަދުވެއްޖެނަމަ ،އެ މުދ ަ
ޑިއުޓީ ،އެ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތުން ދައްކަންވާނެއެވެ.

ބާރަވަނަ ބައި
ބަލައި ފާސްކުރުން

އެއްވަނަ ބާބު
އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުން

އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުން

300.

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ
އުޅަނދު ފަހަރާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ކަސްޓަމްސް ކޮންޓްރޯލުގައިވާ
ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،މިފަދަ އުޅަނދުފަހަރާ ކައިރިކުރާ އެހެން
އުޅަނދުފަހަރު ހުއްޓުވައި ،އެ އުޅަނދަކަށް އަރައި ،އެ އުޅަނދެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ
އިޚުތިޔާރު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

އުޅަނދުފަހަރުން
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ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާ

އެއްގޮތްވާ

ގޮތުގެމަތިން

ޢަމަލުކުރޭތޯ

ކަށަވަރުކުރުމަށް؛ ނުވަތަ
(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް
ބެލުމަށް؛ ނުވަތަ

(ނ)

އުޅަނދަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން
އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފެނިއްޖެ
ހިނދެއްގައި؛ ނުވަތަ

(ރ)

ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ މުދަލެއް ނުވަތަ
އެއްޗެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާ މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އުޅަނދެއްގައި
ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ؛ ނުވަތަ

(ބ)

ުރން މަނާ
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކ ު
މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާ މުދަލެއް ނުވަތަ
ުރވޭނަމަ.
އެއްޗެއް އުޅަނދެއްގައި ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ގަބޫލުކ ެ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ
އުޅަނދުފަހަރު ހުއްޓުވުން

301.

(ހ)

ރާއްޖެއިން

ބޭރުން

ކަސްޓަމްސްއިން

އަންނަ،
ބަލައި

ކަނޑުގައި

ފާސްކުރަން

އުޅަނދުފަހަރުގެ

ދުއްވާ

އުޅަނދަކީ،

ބޭނުންވާ

ތެރެއިން

ދުއްވާފައިދާ

އުޅަނދެއްނަމަ ،އެ އުޅަނދެއް ހުއްޓުމަށް ،އުޅަނދުގެ މާސްޓަރަށް އެންގުމުގެ
އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ،ކަނޑުގައި ދުއްވާފައިދާ އުޅަނދެއް ކަސްޓަމްސްއިން
ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އެ އުޅަނދަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް
ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް
ްސގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެ އުޅަނދު ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ
އޮތްނަމަ ،ކަސްޓަމ ް
ދަށުގައިވާ ބަނދަރަކަށް ދިއުމަށް ،އުޅަނދުގެ މާސްޓަރަށް އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއިން
އަންގާ

އެންގުންތަކަށް

އުޅަނދުގެ

މާސްޓަރ

ކިޔަމަންވެ

އެގޮތަށް

ޢަމަލު

ކުރަންވާނެއެވެ.
ވައިގެ ދަތުރުކުރާ
އުޅަނދުފަހަރު ހުއްޓުވުން

302.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ،ވައިގެދަތުރުކުރާ އުޅަނދަކީ،
ދުއްވާފައިދާ އުޅަނދެއްނަމަ ،އެ އުޅަނދެއް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާ ވައިގެ
ބަނދަރަކަށް ޖެއްސުމަށް އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް މެދުވެރިކޮށް އުޅަނދުގެ ޕައިލެޓަށް
އެންގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާ
އެންގުންތަކަށް އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލުންނާއި އުޅަނދުގެ ޕައިލެޓް ކިޔަމަންވެ
އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާ
އެންގުންތަކަކީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއަރ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލުގެ ގަވާއިދުތަކާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އަންގާ އެންގުންތަކަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

އުޅަނދު ބަލައި
ފާސްކުރުމުގައި އުޅަނދުގެ
މާސްޓަރ ނުވަތަ ޕައިލެޓް
ކަސްޓަމްސްއަށް އެހީތެރިކަން
ފޯރުވައިދިނުން

303.

ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ އުޅަނދަކަށް އެރުމަށާއި ،އެ އުޅަނދެއް ބަލައި
ފާސްކުރުމަށްޓަކައި

ކަސްޓަމްސްއަށް

ބޭނުންވާ

އެހީތެރިކަން

އުޅަނދުގެ

މާސްޓަރ

ކަސްޓަމްސްއަށް ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ .އެގޮތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހީތެރިކަން
އުޅަނދުގެ މާސްޓަރ ނުވަތަ ޕައިލެޓް ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ،ސިޑިފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ރައްކާތެރިކަމާއެކު
އުޅަނދަށް އަރާ ފޭބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛

(ށ)

އުޅަނދުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން ވަކި މުއްދަތަކަށް ތިބެގެން ބަލައި
ފާސްކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އުޅަނދުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުން
ބޭތިއްބުމާއި ،އެ އޮފިސަރުންގެ ނިދުމާއި ،ކެއިން ބުއިމާއި ،ފެންވެރުމާއި ،ފާޚާނާ
ކުރުން ފަދަ ޒަރޫރީ ކަންތައްތައް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި އެއްވެސް އަގަކާނުލައި
ހަމަޖެއްސުން؛

(ނ)

އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ހުޅުވުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެދޭ ތަންތަން
ހުޅުވައިދިނުން؛

(ރ)

އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ދައްކަން އެދިއްޖެ ކޮންމެ އެއްޗެއް
ދެއްކުން؛

(ބ)

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ،
ކަސްޓަމްސްއިން އެދޭގޮތެއްގެމަތިން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދިނުން.

(ޅ)

އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި
އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދިނުން.
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އުޅަނދު ބަލައި
ފާސްކުރުމުގައި
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިފައިވާ
އިޚުތިޔާރު

304.

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ
އުޅަނދު ފަހަރާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި ،ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ
ގުޅޭގޮތުން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުފަހަރާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް
ސަރަޙައްދުތަކަށް

ވަދެނިކުމެވާ

އުޅަނދުފަހަރާއި،

މިފަދަ

އުޅަނދުފަހަރާ

ކައިރިކުރާ

އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ
އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

އުޅަނދަށް އަރައި ،އުޅަނދާއި އުޅަނދެއްގެ ހުރިހާ ތަންތަނާއި ،ބައިބަޔާއި ،އެ
އުޅަނދެއްގައި ހުރި ހުރިހާ ތަކެއްޗަކާއި މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުން؛

(ށ)

އެއްޗެއް ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަނެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ބައެއް ބަލައި
ފާސްކުރުން؛

(ނ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ އުޅަނދަކާ ކައިރި ކުރި ލޯކަލް އުޅަނދެއްގައި،
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަ މުދަލެއް
ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ މުދަލެއްނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ
ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާ މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް
އޮފިސަރަށް ބެލެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެފަދަ ކޮންމެ އުޅަނދެއް ހުއްޓުވައި އެ
އުޅަނދަކަށް އަރައި ،އުޅަނދާއި އުޅަނދުގައި ހުރި ކޮންމެ މީހަކާއި ކޮންމެ އެއްޗަކާއި
އަދި ކޮންމެ ތަނެއް ބަލައި ފާސްކުރުން؛

(ރ)

ވެހިކަލެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްގަމު އުޅަނދެއް ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދެއްގައި
ވަނިކޮށް ،ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން މަނާ މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާ
މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އެ ވެހިކަލެއްގައި ނުވަތަ އެ އެއްގަމު އުޅަނދެއްގައި
ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެ އުޅަނދެއް ބަލައި
ފާސްކުރުން؛

(ބ)

އުޅަނދެއްގައި ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން
ބޭރުކުރުން މަނާ އެއްޗެއް ހުރިކަމަށް ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން އެ އުޅަނދެއް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ބައެއް
ނުވަތަ އުޅަނދުގައިހުރި އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްގެން މެނުވީ ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެގޮތެއް
ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ،އެ އުޅަނދެއް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ބައެއް ނުވަތަ އުޅަނދުގައިހުރި
ްގން ބަލައި ފާސްކުރުން؛
އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށ ެ

(ޅ)

އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އާލަތްތަކާއި
ސާމާނާއި ފަންނީ މީހުންގެ އެހީއާއި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުން؛
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(ކ)

އުޅަނދު

ބަލައި

ފާސްކުރުމުގައި،

ކަސްޓަމްސްއިން

ބޭނުންވާ

ވަސީލަތްތައް

ތބޭ މީހުންނާއި
ބނުންކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އިތުރަށް އުޅަނދާއި އުޅަނދުގައި ި
ޭ
އުޅަނދުގައި ހުންނަ ތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަކަށް ބަލައި
ފާސްކުރުން؛
(އ)

އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ފެންނަ ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކޮންމެ އެއްޗެއް
ހިފެހެއްޓުން؛

(ވ)

އުޅަނދުގައި ހުރި ކޮންމެ މީހަކާ ސުވާލުކޮށް ،އެ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި ،އުޅަނދުގައި
އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އެނޫންވެސް ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާނެ އެންމެހައި
ލިޔުންތައް ދެއްކުމަށާއި އުޅަނދުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެންގުން؛

(މ)

އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ފެންނަ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްއަށް
ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް ހިފެހެއްޓުން .މިގޮތުން ހިފެހެއްޓޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއެއް
ބޭނުންވެގެން އެލިޔުމެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ ،އޭގެ ކޮޕީއެއް ކަސްޓަމްސްއިން
އެފަރާތަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ފ)

އުޅަނދުގައިވާ އެއްޗަކާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އުޅަނދުގައިވާ ތަނަކާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ
އުޅަނދަށް އެރުވި އެއްޗަކާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އުޅަނދުން ބޭލި އެއްޗަކާ ބެހޭގޮތުން
ނުވަތަ އުޅަނދުން އެއްލާލި އެއްޗަކާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އުޅަނދުގައިވާ މީހަކާބެހޭ
ގޮތުން ނުވަތަ އުޅަނދަށް އެރި މިހަކާ ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އުޅަނދުން ފޭބި މީހަކާ
ބެހޭގޮތުން ނުވަތަ އެ އުޅަނދަކާ ކައިރިކުރި އެހެން އުޅަނދަކާބެހޭ ގޮތުން
ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދަންބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އޮޅުން ފިލުވުމަށް ޓަކައި އެ
އުޅަނދުގައި ހުރި ކޮންމެ މީހަކާ ސުވާލުކޮށް ލިޔުންތައް ދެއްކުމަށް އެންގުން.

ކަސްޓަމްސްއިން
ސުވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު

305.

(ހ)

މހަކު ،އެ
އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،ކަސްޓަމްސްއިން ސުވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ީ
ޫމތު
ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ ،ކަސްޓަމްސްއިން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މަޢުލ ާ

ކަސްޓަމްސްއަށް

ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވެގެނެް

އެއްބާރުލުން ދިނުން

ެއޗެއް ނުވަތަ
އެދެފި އުޅަނދެއް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ބައެއް ނުވަތަ އުޅަނދުގައިހުރި އ ް
މީހެއް ނުވަތަ ކޮންމެ ލިޔުމެއްވެސް ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި
ނވަތަ
ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން އެދެފި އުޅަނދެއް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ބައެއް ު
އުޅަނދުގައިހުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ މީހެއް ނުވަތަ އެއްވެސްލިޔުމެއް ނުދެއްކުމަކީ
ކުށެކެވެ.
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ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުން

306.

އުޅަނދު ފާސްކޮށް

307.

(ހ)

އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވާނީ ،އެ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ
ބަލައި ފާސްކުރާ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ވީހާވެސް ގެއްލުން ކުޑަވާނެގޮތެއްގެ
މަތިންނެވެ.

(ށ)

އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރު ،އެ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ
ބަލައި ފާސްކުރާ ތަނަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ގެއްލުން ދިނުމުގެ
ނިޔަތުގައި ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،އެކަމެއްގެ ބަދަލު އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތަށް
ކަސްޓަމްސްއިން ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކަމެއްގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި
ާތން
ދިނުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ މިންވަރާމެދު އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރ ު
ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެ ކަމެއްގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
މިންވަރެއް އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޭންވާނެއެވެ.

(ރ)

މި ގަވާއިދުގެ  304ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތުގައި ކަސްޓަމްސް
އޮފިސަރަކު ،އެ އުޅަނދެއް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ބައެއް ނުވަތަ އުޅަނދުގައިހުރި
އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަ،
އެ އެއްޗަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ވެރިފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޭކަށް
ނުޖެހޭނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް އުޅަނދު ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ހުރި އެއްޗެއް
ހަލާކުކޮށްފައިވަނީ ،ފެނުނު މަނާ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ކޮންމެހެން ހަލާކު ކުރަންޖެހޭ
މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެކަމުގެ ބަދަލު ދޭންވާނެއެވެ.

ނިމެންދެން ކަސްޓަމްސްގެ

ދޫކޮށްލައިފިކަން އަންގަންދެން އޮންނާނީ ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައެވެ.

ކޮންޓްރޯލުގައި އޮތުން
ހަވާލުވެގެން ހުރި މީހެއްގެ
ހާޒިރުގައި ބަލައި

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރާ އުޅަނދެއް ،ކަސްޓަމްސްއިން

308.

އުޅަނދު ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ބައެއް ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ހުރި އެއްޗެއް ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ،
ނވަތަ އޭނާ
އެ އުޅަނދެއްގެ މާސްޓަރ ނުވަތަ ޕައިލެޓް ނުވަތަ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެޖެންޓު ު

ފާސްކުރުން

ަރތަކީ އުޅަނދާ
އެކަމަށް ޢައްޔަން ކުރާ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ .މިގޮތުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ފ ާ
ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެއެއްޗަކާ ގުޅޭގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އުފުލޭ ވަރުގެ މީހަކަށް
ވާންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ
ޚިދުމަތްތަކުގެ އެހީއަށް
އެދުން

309.

ތކަށް އުޅަނދުގެ
އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާ އެންގުން ަ
މާސްޓަރ ނުވަތަ ޕައިލެޓް ނުވަތަ އުޅަނދުގައި ހުރި އެއްވެސް މީހަކު ކިޔަމަން ނުވެއްޖެނަމަ،
ނުވަތަ އުޅަނދުފަހަރު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި،
ެފދަ އެހީތެރިކަމަކަށް
ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެވިދާނެއެވެ .އ ަ
ކަސްޓަމްސްއިން އެދިއްޖެނަމަ ،އެފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދޭން
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ވާނެއެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
މީހުންނާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން

މީހުންނާއި ތަކެތި ބަލައި
ފާސްކުރުން

310.

ްޖއަށް އަންނަ މީހުންނާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ މީހުންނާއި،
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއ ެ
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ،އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރަށް
އަރާ ފައިބާ މީހުންނާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއި،
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ،އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެ
ނިކުމެވާ މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ
ތަކެތި

ބަލައި

ފާސްކުރުމުގެ

އިޚުތިޔާރު

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހާލަތްތަކުގައި

ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

1.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހުން،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް؛ ނުވަތަ

2.

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް
ބެލުމަށް؛ ނުވަތަ

3.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހަކު ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފާނެ
ކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް
ކަސްޓަމްސްއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި؛ ނުވަތަ

4.

ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ މުދަލެއް ނުވަތަ
އެއްޗެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާ މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް މި މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ
ބެލުމުގެ

ދަށުގައިވާ

އެއްޗެއްގައި

ފޮރުވާފައިވާ

ކަމަށް

ކަސްޓަމްސްއަށް

ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ؛ ނުވަތަ

5.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ
މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާ މުދަލެއް ނުވަތަ
އެއްޗެއް މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ
176

ހަށިގަނޑުގައި ނުވަތަ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެއްޗެއްގައި ފޮރުވާފައިވާ ކަމަށް
ކަސްޓަމްސްއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ.
ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތި

311.

މީހުންނާއި ތަކެތި ބަލައި

312.

(ހ)

ދަތުރުވެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ،ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ތަކެތި
ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،އެ ތަކެއްޗާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު،
އެތަކެއްޗާ ހަވާލުވެގެން އަންނަ މީހާ ކަސްޓަމްސްއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

(ށ)

ދަތުރުވެރިއަކާ މީހަކު ހަވާލުކުރި އެއްޗަކަށް ވިޔަސް އެ އެއްޗަކާ ހަވާލުވާންވާނީ ،އެއީ
ކޮންއެއްޗެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ .އެ މީހެއްގެ ހަވާލުގައި ގެންނަ ނުވަތަ
އ އެއްޗަކާ
ގެންދާ އެއްޗަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްޗެއް ފެނިއްޖެނަމަެ ،
ްޖހޭނެއެވެ.
ހަވާލުވެގެން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންނަ މީހަކު އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަނ ެ

(ނ)

ދަތުރުވެރިން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަ
ލިބިގެން މެނުވީ ދޫނުކުރެވޭ ތަކެތި ހިމެނޭނަމަ ،އެ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ އެ
އިދާރާއަކުން އެ ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ފާސްކުރުމުގައި
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިފައިވާ
އިޚުތިޔާރު

ައތައް ކުރުމުގެ
މީހުންނާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތ ް
އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ މީހުންނާއި އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ފުރާމީހުންގެ ފޮށިތަންމައްޗާއި ،އެ މީހުންގެ އަތުގައި ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައި ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ހަވާލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ
އެންމެހައި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން؛

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ،އުޅަނދުފަހަރުގެ
ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންނާއި އެ މީހުންގެ ފޮށިތަންމައްޗާއި ،އެ މީހުންގެ އަތުގައި
ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ހަވާލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ އެންމެހައި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން؛

(ނ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް އަރާ ފައިބާ މީހުންނާއި ،އެ
މީހުންގެ އަތުގައި ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ އެ މީހުންގެ
ހަވާލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ އެންމެހައި ތަކެތި ބަލައި
ފާސްކުރުން؛

(ރ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއި މަސައްކަތްކުރާ
މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ އަތުގައި ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ އެ
މީހުންގެ ހަވާލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ އެންމެހައި ތަކެތި ބަލައި
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ފާސްކުރުން؛
(ބ)

އތުގައި ނުވަތަ
ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނިކުމެވާ މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ ަ
އެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ހަވާލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ އެންމެހައި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން؛

(ޅ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައިވާ ތަކެއްޗާއި ،ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައްދާ ތަކެއްޗާއި،
ސަރަޙައްދުތަކުން ނެރޭ އެންމެހައި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން؛

(ކ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް އަރުވައި ބާލާ އެންމެހައި ތަކެތި
ބަލައި ފާސްކުރުން؛

(އ)

ޮތން ،ބަލައި
ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅުންހުރި ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅޭގ ު
ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ އަތުގައި ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައި ނުވަތަ އެ މީހުންގެ ހަވާލުގައި ހުންނަ އެންމެހައި ތަކެތި ބަލައި
ފާސްކުރުން؛

(ވ)

މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،އެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑާއި ،ލައިގެން
އތެރެއިން
ހުންނަ ފޭރާމާއި ފޭރާމުގެ ޖީބުތަކާއި އަދި ލައިގެން ހުންނަ ފޭރާމުގެ ެ
ބަލައި ފާސްކުރުން؛

(މ)

މީހެއްގެ އެތެރެހަށި ބަލަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށް
ްދދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ،ކަމުގެ ޤާބިލުކަން
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ހުއ ަ
ލިބިފައިވާ މީހަކު ލައްވައި އެ މީހެއްގެ އެތެރެހަށި ބެލުން.

(ފ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދަކުން ނުކުތް މީހެއް ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ
ަމށް ފެންނަ
އުޅަނދަކުން ފޭބި މީހެއްގެ އަތުގައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނަގަންޖެހޭނެ ކ ަ
މުދަލެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ މުދަލެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް
އޮފިސަރަށް ބެލެވިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެފަދަ ކޮންމެ މީހަކާއި އެ މީހެއްގެ ބެލުމުގެ
ދަށުގައި ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ހަވާލުގައި ހުންނަ އެންމެހައި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުން؛

(ދ)

މީހެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ މީހެއްގެ
ހަވާލުގައިވާ އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްގެން މެނުވީ ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެގޮތެއް ނެތް
ހާލަތްތަކުގައި ،އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރުން؛

(ތ)

ަސޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އާލަތްތަކާއި ސާމާނާއި
ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،ކ ް
ފަންނީ މީހުންގެ އެހީއާއި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުން؛
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(ލ)

ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން
ަސޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ
ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އިތުރަށް ތަކެތި ހުޅުވައިގެން ކ ް
މިންގަނޑަކަށް ބަލައި ފާސްކުރުން؛

(ގ)

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ފެންނަ ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި މަނާކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެއް
ހިފެހެއްޓުން؛

(ޏ)

ބަލައި ފާސްކުރާ ކޮންމެ މީހަކާ ސުވާލުކޮށް ،އެ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތާއި ،އަދާކުރާ
ވަޒީފާއާ އެ މީހެއްގެ ދަތުރާއި ،އަދި އެ މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއަށް
އންގުން؛
ބޭނުންވާނެ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ދެއްކުމަށާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ެ

(ސ)

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ފެންނަ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވާ
ބނުންވެގެން އެ
ލިޔުންތައް ހިފެހެއްޓުން .މިގޮތުން ހިފެހެއްޓޭ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއެއް ޭ
ލިޔުމެއްގެ ވެރިފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ ،އޭގެ ކޮޕީއެއް ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް
ދޭންވާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން
ސުވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ މީހަކު

313.

(ހ)

މީހުންނާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،ކަސްޓަމްސްއިން ސުވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ
މީހަކު ،އެ ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ ،ކަސްޓަމްސްއިން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ

ކަސްޓަމްސްއަށް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދޭންވާނެއެވެ .އަދި ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން ބޭނުންވެގެން

އެއްބާރުލުން ދިނުން

ދެއްކުމަށް އެދެފި އެއްޗެއް ނުވަތަ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން
ބޭނުންވެގެން ދެއްކުމަށް އެދެފި އެއްޗެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުދެއްކުމަކީ
ކުށެކެވެ.

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުން

314.

(ހ)

މީހެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ މީހެއްގެ
ހަވާލުގައިވާ އެއްޗެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ އެއްޗަކަށް ވީހާވެސް
ގެއްލުން ކުޑަވާނެގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ށ)

މީހުންނާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރު ،އެއްޗަކަށް
ކަނޑައެޅިގެން ގެއްލުން ދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ ،އެ ކަމެއްގެ ބަދަލު އެ
އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަމެއްގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި
ދިނުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ މިންވަރާމެދު އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން
ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެކަމެއްގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ
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މިންވަރެއް އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޭންވާނެއެވެ.
(ރ)

މި ގަވާއިދުގެ  312ވަނަ މާއްދާގެ (ދ) ގައި ބުނެފައިވާ ހާލަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
ާނނާއި
އޮފިސަރަކު އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޤ ޫ
މނާ އެއްޗެއް
ގަވާއިދުގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން ަ
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ އެއްޗަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ވެރިފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ެހން ނަމަވެސް އެ އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްފައިވަނީ ފެނުނު މަނާ
ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އ ެ
އެއްޗެއް

ހޯދުމަށް

ކޮންމެހެން

ހަލާކު

ކުރަންޖެހޭ

މިންވަރަށްވުރެ

ުރށް
އިތ ަ

ކަމުގައިވާނަމަ ،އެކަމުގެ ބަދަލު ދޭންވާނެއެވެ.
ހަށިގަނޑު ނުވަތަ ލައިގެން
ހުންނަ ފޭރާމުގެ އެތެރެއިން
ބަލައި ފާސްކުރުން

315.

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ މީހަކު ލައިގެން ހުންނަ ފޭރާމުގެ އެތެރެއިން ބަލައި
ފާސްކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށެވެ.
(ހ)

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ މީހަކު ލައިގެން ހުންނަ ފޭރާމުގެ އެތެރެއިން ބަލައި
ފާސްކުރަންވާނީ އެ މީހަކާއި އެއްޖިންސުގެ މީހެކެވެ.

(ށ)

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުމެއް ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(ނ)

ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭއިރު ގެންގުޅެންޖެހޭނެކަމަށް
ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ އަޚުލާޤީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ނުވާނެގޮތަށެވެ.

(ރ)

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހުންގެ ޒާތީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ބަލައި ފާސްކުރެވޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ހާނިއްކައެއް
ގަސްދުގައި ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ  319ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން،

ކަސްޓަމްސްއިން

ބަލަންޖެހޭ

ބެލުންތަކަށް

އިޢުތިރާޟުކުރާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑާއި ފޮށިތަންމަތި ،އެ މީހުންގެ ނުރުހުމުގައި،
އެކަށީގެންވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ލިބޭ އަނިޔާ ނުވަތަ
ހާނިއްކައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
(ޅ)

ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،މީހެއްގެ އެތެރެހަށީގައި ނުވަތަ އެއްވެސް ގުނަވަނެއްގެ
ތެރޭގައި ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި މަނާކޮށްފައިވާ
އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮރުވާފައިވާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ ،އެ ގުނަވަނެއް ބަލައި
ފާސްކުރަންވާނީ ރާއްޖޭގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން
ހުއްދަދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ،ކަމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ.

(ކ)

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ މީހަކު ލައިގެން ހުންނަ ފޭރާމުގެ އެތެރެއިން ބަލައި
180

ފާސްކުރަންވާނީ

އެކަމަށްޓަކައި

ޚާއްޞަކޮށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އެކަށީގެންވާ

ތަނެއްގައެވެ.
(އ)

މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ނުވަތަ މީހަކު ލައިގެން ހުންނަ ފޭރާމުގެ އެތެރެއިން ބަލައި
ފާސްކުރުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ވަކިތަނެއް ނެތްނަމަ ،އެކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ކަނޑައަޅާ އެކަށޭނަ ތަނެއްގައި ބަލައި ފާސް ކުރެވިދާނެއެވެ .މިގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް
ކަނޑައަޅާ ތަނަކީ ބަލައިފާސްކުރެވޭ މީހާގެ ޙައްޤުތައް ވީހާވެސް ބޮޑަށް ރައްކާތެރި
ކުރޭވޭ ފަދަ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

18އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިން

316.

މީހުންގެ އެތެރެހަށި ބެލުން

317.

ހަވާލުވެގެން ހުރި މީހެއްގެ

318.

ބަލައި ފާސްކުރުން

(ހ)

އ ކުއްޖެއްގެ
އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ެ
ނވަތަ އެ ކުއްޖަކާ ހަވާލުވެގެން ހުރި މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ބެލެނިވެރިއެއްގެ ު

(ށ)

އުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްގެ ބެލެނެވެރިއެއް ނުވަތަ ހަވާލުވެގެން
ހުރި ފަރާތެއް ނެތްނަމަ ،އެ ކުއްޖަކު ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ،ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް
ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ ފަންނީ މީހެއްގެ
ހާޒިރުގައެވެ.

(ހ)

މީހެއްގެ އެތެރެހަށި ބަލަންވާނީ ،އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު އެހެން ގޮތްގޮތުން ބަލައި
ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އެ މީހެއްގެ އެތެރެހަށި ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް
ފެނިއްޖެނަމައެވެ.

(ށ)

މީހެއްގެ އެތެރެހަށި ބަލަންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެކަން ކުރަންވާނީ ،ރާއްޖޭގައި
ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ހުއްދަދީފައިވާ މީހުންގެ
ތެރެއިން ،ކަމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ.

ހާޒިރުގައި ބަލައި

ދަށުގައި ނުވަތަ މީހެއްގެ ހަވާލުގައި ހުންނަ އެއްޗެއް ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ،އެއްޗެއްގެ

ފާސްކުރުން

އެކަށީގެންވާ ބާރުގެ
ބޭނުންކޮށްގެން ބަލައި

މީހުންނާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،އެ މީހެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ މީހެއްގެ ބެލުމުގެ
ވެރިފަރާތް ނުވަތަ އެ އެއްޗަކާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

319.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ މީހުންނާއި ރާއްޖެއިން ފުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ،ކަސްޓަމްސްއިން
ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކަށް އިޢުތިރާޟުކުރާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑާއި ފޮށިތަންމަތި ،އެ މީހުންގެ

ފާސްކުރުން

ނުރުހުމުގައި ،އެކަށީގެންވާ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ބާރު ކަސްޓަމްސްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ
ޚިދުމަތްތަކުގެ އެހީއަށް
އެދުން

320.

މީހުންނާއި ތަކެތި ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާ އެންގުން ތަކަށް އެއްވެސް
މީހަކު

ކިޔަމަން

ނުވެއްޖެނަމަ،

ނުވަތަ

މީހުންނާއި

ތަކެތި

ބަލައި

ފާސްކުރުމުގައި

ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް
181

އެދެވިދާނެއެވެ.އެފަދަ

އެހީތެރިކަމަކަށް

ކަސްޓަމްސްއިން

އެދިއްޖެނަމަ،

އެފަރާތްތަކުން

ކަސްޓަމްސްއަށް އެ އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދޭން ވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ބާބު
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުން

އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބަލައި

321.

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި

322.

ފާސްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލާއި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ މުދާ ،ބަލައި
ފާސްކުރާނީ ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ .މިގޮތުން މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަނާ މުދަލާ ދިމާވޭތޯއާއި،
ުރނީ
ޤާނޫނީ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ އެއްޗެއް ހުރިތޯ ބަލައި ފާސްކ ާ
ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ.

ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން
ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އިޚުތިޔާރު

(ހ)

މުދާ ކެނޑުމާއި ،ހުޅުވުމާއި ،ގުނުމާއި ،ކިރުމާއި ،ވަޒަންކުރުމާއި ،ޓެސްޓްކުރުމާއި،
ސާމްޕަލްނެގުމާއި ،މިނޫން ގޮތްގޮތަށްވެސް ބަލައި ފާސްކުރުން.

(ށ)

މުދަލުގައި ފާހަގަޖެހުމާއި ،ސިލުޖެހުމާއި ،ވަކި ތަނެއްގައި އެކަހެރިކޮށް ބެހެއްޓުމާއި،
އެހެން ފަރާތެއްގެ ބާރެއް ނުފޯރާނެހެން ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުން.

(ނ)

މުދަލެއް އެހެން ތަނަކަށް ގެންގޮސްގެން ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ތަނަކަށް
ގެންގޮސްގެން ބެލުން.

ވެރިފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި

323.

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޣައިރު

324.

ބަލައި ފާސްކުރުން

(ހ)

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރާނީ ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ނުވަތަ އޭނާ އެކަމަށް
ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ .މިގޮތުން ޢައްޔަންކުރެވޭ މީހަކީ މުދަލާ
ގުޅޭގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އުފުލޭ ވަރުގެ މީހަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ށ)

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ،ކަސްޓަމްސްގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށާއި
ކަސްޓަމްސްއަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް ،ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ އެ
ފަރާތުން ޢައްޔަނުކުރާ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ހާޒިރުގައި ބަލައި

(ހ)

މުދަލެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވެގެން އެންގުމުން މުދަލުގެ
182

ފާސްކުރުން

ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .ހާޒިރުވުމަށް
އިންކާރުކުރާނަމަ
މަނާކޮށްފައިވާ

ނުވަތަ
ޢަމަލެއް

އެ

ގުޅުވައިގެން

މުދަލަކާ

ނުވަތަ

ކޮށްފާނެކަމަށް

ޤާނޫނާއި

ކުރަން

ގަވާއިދުގައި

އުޅޭކަމަށް

ނުވަތަ

ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ބެލެވޭނަމަ ،މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތުގެ

ޣައިރު

ހާޒިރުގައިވެސް

ކަސްޓަމްސްއަށް

މުދަލެއް

ބަލައި

ފާސް

ކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް އެފަދައިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި
ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ މުދާ އެ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ
މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދަލެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި،
މުދަލުގައި ފުރަތަމަ އަތްލާ ވަގުތުން ފެށިގެން ފާސްކޮށް ނިމެންދެން ،ފާސްކުރާ
މަންޒަރު އެއްވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފެންނާނޭހެން ވީޑިއޯ ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން

325.

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ

326.

ބަލަންޖެހޭ މުދާ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލަކީ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރައަކުން ބަލަންޖެހޭ މުދަލެއްނަމަ،
އެ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ އެފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ނުވަތަ އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާ
އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.

އުސޫލު

ެއށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ރާއްޖ ަ
(ހ)

މުދާ ބަލައި ފާސް ކުރުމުގައި ،ދިރޭ ޖަނަވާރާއި ،އަވަހަށް ހަލާކުވެދާނެ ޒާތުގެ
ބލައި،
މުދަލާއި ،އަވަހަށް ބާލަންޖެހޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ މުދާ ަ
ފާސްކުރުމަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

(ށ)

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،މުދާ ހަލާކުވުން ނުވަތަ މަދުވުން ފަދަ ކަމެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލުގެ ސަރވޭ ފޯމު ،ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމަކީ މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތުގެ އިޚުތިޔާރުގައިވާ ކަމެކެވެ.

(ނ)

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަސީލަތްތަކާއި ބަލައި ފާސްކުރާނެ
މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ.

(ރ)

ޑިކްލަރޭޝަންގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ކަނޑައަޅާ މިންވަރުގެ އިތުރަށް ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން މުދާ ބަލަން ބޭނުންވާނަމަ
މުދާ ގެންދިއުމުގެ ކުރިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން އެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގައި
އެދެވިދާނެއެވެ.

(ބ)

އުޅަނދުފަހަރުގައި ހުންނަ ތެލުގެ ސައުންޑިންގ ނެގުމަށް ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުންތައް އުޅަނދުގެ މާސްޓަރު ،ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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(ޅ)

1.

ލޯޑް ޕޯޓް ސައުންޑިންގގ ރިޕޯޓް

2.

އުޅަނދުގެ ސްޓޯވޭޖް ޕްލޭން

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި ،ލޯކަލް ކޫރިއަރ
އޭޖެންޓްގެ ހާޒިރުގައި ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު ،އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނެގުމެއް ނެތި ދޫކުރެވޭ
ލކަލް ކޫރިއަރ
ތަކެތި ،ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ .މިގޮތުން ދޫކުރެވޭ ތަކެތި ޯ
އޭޖެންޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓާނަމަ ،ބަހައްޓަންވާނީ ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ
ދަށުގައި ބެހެއްޓޭ މުދަލާ މަސްހުނި ނުވާނެހެން ވަކިންނެވެ.
ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތި ކެނޑުމަށްފަހު

(ކ)
އެ

ޕާރުސަލްގައި

ކަސްޓަމްސްއިން

ޗެކްކުރުމަށް

ކެނޑިކަން

އެނގޭނެގޮތަށް

ތައްގަނޑެއް ޖަހަންވާނެއެވެ.
(އ)

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން
އ ތަކެތި
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ ކަންތައް ނިމެންދެންެ ،
ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތުގެ ހަވާލުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި
ބެހެއްޓޭނެއެވެ .މިގޮތުން ބެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ލިސްޓް ،އެ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ
ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތާއި ކަސްޓަމްސްއިން އެންޑޯޒް ކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއަށް
ކޮޕީއެއް ނަގަންވާނެއެވެ.

މުދާ ދޫކުރުން

327.

މުދާ ޗެކްކުރުމުގައި

328.

(ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ،ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް އެ
ކންތައްތައް
މުދާ ބަލައި ފާސްކޮށް ،އެ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ އެންމެހައި ަ
ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުންނެވެ.

(ށ)

ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ލޭބަލް ނެތި ނުވަތަ ބަލާ ބެލުމުން ،އެއީ
ކޮންއެއްޗެއްކަން ނޭނގޭ ތަކެތި ދޫކުރާނީ ،އެއީ ކޮންބާވަތެއްގެ ކޮންއެއްޗެއްތޯ ބަލައި
ޔަގީން ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

(ނ)

ބލައި ފާސްކޮށް
ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން ،މުދާ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ަ
ނިމުމުން ،އެ މުދަލެއް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން މުދަލުގެ އެގްޒެމިނޭޝަން ރިޕޯޓް ފުރިހަމަ
ކުރަންވާނެއެވެ .އެގޮތުން މުދަލެއް މަދުވެ ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާނަމަ ،އެގްޒެމިނޭޝަން
ރިޕޯޓްގައި އެކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

އުނިއިތުރު ފާހަގަކުރެވުން

(ހ)

މުދާ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،ރާއްޖެއަށް މުދާ
އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކާ ގުޅިގެން އުނިއިތުރުގެ
184

މައްސަލައެއް ފާހަގަވެ ،އެ ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް އިތުރަށް ފައިސާއެއް
ދައްކަންޖެހޭނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން
ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭކަން ފާހަގަވެގެން އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ަނވާނެއެވެ.
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެ ފައިސާއެއް ދައްކައި ނިންމ ް

(ނ)

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރާއިރު އެ މުދަލުގެތެރޭގައި ހަލާކުވެފައިވާ މުދަލެއްވާނަމަ ނުވަތަ
ަލކަށް
މުދާ މަދުވާނަމަ ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން އެދިއްޖެހިނދެއްގައި އެ މުދ ަ
ޑެމޭޖްލޭންޑް ނުވަތަ ޝޯޓްލޭންޑް ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

މުދަލާބެހޭ ލިޔުން ދޫކުރުން

329.

މުދާ ފާސްކޮށް ދޫކުރުމަށްފަހު ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން މުދަލާ ބެހޭގޮތުން ލިޔުމެއް ބޭނުންވެއްޖެ
ހިނދެއްގައި ކަސްޓަމްސްއިން އެ ލިޔުމެއް ދޫކުރާނީ ،އެ މުދަލުގެ އެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓުގައި
ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުން

އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބަލައި

330.

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި

331.

ފާސްކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ މުދާ،
ބަލައި ފާސްކުރާނީ ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ .މިގޮތުން މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަނާއި މުދަލާ
ދިމާވޭތޯއާއި ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ
އެއްޗެއް ހުރިތޯ ބަލައި ފާސްކުރާނީ ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ.

ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިފައިވާ
އިޚުތިޔާރު

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަން ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

މުދާ ކެނޑުމާއި ،ހުޅުވުމާއި ،ގުނުމާއި ،ކިރުމާއި ،ވަޒަންކުރުމާއި ،ޓެސްޓްކުރުމާއި،
ސާމްޕަލްނެގުމާއި ،މިނޫން ގޮތްގޮތަށްވެސް ބަލައި ފާސްކުރުން.

(ށ)

މުދަލުގައި ފާހަގަޖެހުމާއި ،ސިލުޖެހުމާއި ،ވަކި ތަނެއްގައި އެކަހެރިކޮށް ބެހެއްޓުމާއި،
185

އެހެން ފަރާތެއްގެ ބާރެއް ނުފޯރާނެހެން ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުން.
(ނ)

މުދަލެއް އެހެން ތަނަކަށް ގެންގޮސްގެން ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ތަނަކަށް
ގެންގޮސްގެން ބެލުން.

ވެރިފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި

332.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން

333.

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޣައިރު

334.

ބަލައި ފާސްކުރުން

(ހ)

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރާނީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ނުވަތަ އޭނާ އެކަމަށް
ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ .މިގޮތުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތަކީ މުދަލާ
ގުޅޭގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އުފުލޭ ވަރުގެ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ށ)

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ،ކަސްޓަމްސްގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށާއި
ކަސްޓަމްސްއަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށް ،ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ
އެ ފަރާތުން ޢައްޔަނުކުރާ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ބަލަންޖެހޭ މުދާ

ރާއްޖެއިން

އެކްސްޕޯޓްކުރާ

މުދަލަކީ

ސަރުކާރުގެ

ކަމާބެހޭ

އިދާރައަކުން

ބަލަންޖެހޭ

މުދަލެއްނަމަ ،އެ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރެވޭނީ ،އެ ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައި ނުވަތަ އެ ފަރާތަކުން
ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.

ހާޒިރުގައި ބަލައި

(ހ) މުދަލެއް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވެގެން އެންގުމުން މުދަލުގެ
ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ.

ފާސްކުރުން

ހާޒިރުވުމަށް

އިންކާރުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެ މުދަލަކާ ގުޅުވައިގެން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް
ކޮށްފާނެކަމަށް ނުވަތަ ކުރަން އުޅޭކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ
ކޮށްފައިވާކަމަށް

ކަސްޓަމްސްއަށް

ބެލެވޭނަމަ،

މުދަލުގެ

ވެރިފަރާތުގެ

ޣައިރު

ހާޒިރުގައިވެސް ކަސްޓަމްސްއަށް މުދަލެއް ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް،
އެފަދައިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ބަލައި
ފާސްކުރަންވާނީ ،މުދާ އެފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ
ފަރާތެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދަލެއް ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި،
މުދަލުގައި ފުރަތަމަ އަތްލާ ވަގުތުން ފެށިގެން ފާސްކޮށް ނިމެންދެން ،ފާސްކުރާ
މަންޒަރު އެއްވެސް މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފެންނާނޭހެން ވީޑިއޯ ރެކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ
އުސޫލު

335.

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދާ ބަންދުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ،އެ މުދާ
ރައްކާތެރިކަމާއެކު ،ގެއްލުމެއް ނުލިބި ،އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދެވޭ ފަދަ
އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައެވެ.
186

(ށ)

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދަލުގެ ކޮންމެ ދާގީނާއެއްގައި މުދަލުގެ ބީ.އެލް
ނަންބަރު ނުވަތަ އެއަރވޭ ބިލް ނަންބަރު ނުވަތަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން ނުވަތަ
މުދަލުގެ މަރުކާ ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ .މުދާ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން
މުދާ ބަލައި ފާސްކުރާއިރު މި މަޢުލޫމާތު ލިޔެވިފައިވޭތޯ ޗެކުކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ ވަސީލަތްތަކާއި ބަލައި ފާސްކުރާނެ
މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ،ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ.

(ރ)

ޑިކްލަރޭޝަންގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ކަނޑައަޅާ މިންވަރުގެ އިތުރަށް ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން މުދާ ބަލަން ބޭނުންވާނަމަ
މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ކުރިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން އެކަމަށް ކަސްޓަމްސްގައި
އެދެވިދާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން
ފޮނުވައިގެން އެކްސްޕޯޓް

336.

(ހ)

އެކްސްޕޯޓް މުދާ ބަންދުކުރުމުގެ ކަންތައް ކަސްޓަމްސް ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރަކަށް
ކުރަމުންދާ ތަންތަނަށް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ފޮނުވައިގެން އެ މުދާ ބަލައި

މުދާ ފާސްކުރުން

މދާ ބަންދުކުރާ
ފާސްކޮށްދެވޭނެއެވެ .މުދާ ބަލައި ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީު ،
ތަނަކާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހަކަށެވެ.
(ށ)

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

ކަސްޓަމްސްގެ

ކަމާބެހޭ

ސެކްޝަނަށް

ހުށަހެޅުމުން

މުދާ

ޗެކްކޮށްދެވޭނެއެވެ.
(ނ)

މުދާ

ބަލައި

ފާސްކުރުމަށްފަހު،

އެކްސްޕޯޓް

ޝިޕާރޒް

ޑިކްލަރޭޝަނާއި

އިންސްޓްރަކްޝަން ފޮރ ޑިސްޕެޗް (އެސް.އައި.ޑީ ).ފޯމާއި އަދި މުދަލާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ،އެކުލެވޭ ލިޔުންތައް ނިންމުމަށްފަހު ،ހަވާލުކުރާނީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށެވެ.
(ރ)

އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ބަލައި ފާސްކުރެވުނު މުދަލާއި އެ މުދަލާބެހޭ ލިޔުންތައް
ުރވޭ ބަނދަރުގެ
ހުރި ގޮތަށް ،އެ މުދަލެއް ބަލައި ފާސްކުރެވުނުތަނަކުން އެކްސްޕޯޓް ކ ެ
ކަސްޓަމްސްއަށް ގެންދާނީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ.

(ބ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ

ތަނެއްގައި

މުދާ

ބަލައި

ފާސްކުރުމަށްފަހުވެސް ،މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ ބަނދަރުގައި ހުންނަ ކަސްޓަމްސްއަށް
އިތުރަށް ބަލަން ފެނިއްޖެނަމަ އަލުން އެ މުދަލެއް ބަލައި ފާސްކުރެވޭނެއެވެ.
މުދާ ދޫކުރުން

337.

(ހ)

ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ދޫކުރެވޭނީ ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ މިންވަރަކަށް
އެ މުދާ ބަލައި ފާސްކޮށް ،އެ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ނިންމަންޖެހޭ އެންމެހައި
ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިމުމުންނެވެ.
187

(ށ)

ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން ،މުދާ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ބަލައި ފާސްކޮށް
ނިމުމުން ،އެ މުދަލެއް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން މުދަލުގެ އެގްޒެމިނޭޝަން ރިޕޯޓް
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

މުދާ ޗެކްކުރުމުގައި
އުނިއިތުރު ފާހަގަކުރެވުން

338.

(ހ)

މުދާ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން މުދާ ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،ރާއްޖެއިން މުދާ
އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކާ ގުޅިގެން
އުނިއިތުރުގެ މައްސަލައެއް ފާހަގަވެ ،އެ ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް އިތުރަށް
ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 30
(ތިރީސް)

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

މުދަލުގެ

ވެރިފަރާތަށް

ެކން
ކަސްޓަމްސްއިންއ ަ

އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން
ކަސްޓަމްސްއަށް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭކަން ފާހަގަވެގެން އެކަން ކަސްޓަމްސްއިން
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ަނވާނެއެވެ.
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެ ފައިސާއެއް ދައްކައި ނިންމ ް

މުދަލާބެހޭ ލިޔުން ދޫކުރުން

339.

އެހެން ތަންތަން ބަލައި

340.

ަލގެ ވެރިފަރާތުން މުދަލާ ބެހޭގޮތުން ލިޔުމެއް ބޭނުންވެއްޖެ
މުދާ ފާސްކޮށް ދޫކުރުމަށްފަހު ،މުދ ު
ހިނދެއްގައި ކަސްޓަމްސްއިން އެ ލިޔުމެއް ދޫކުރާނީ ،އެ މުދަލުގެ އެގްޒަމިނޭޝަން ރިޕޯޓުގައި
ބަޔާން ކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
އެހެން ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުން

ފާސްކުރުމުގައި

(ހ)

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަ މުދަލެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން
މަނާ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަސްޓަމްސްގެ

ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިފައިވާ

ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުން ބޭރުވެއްޖެކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ

އިޚުތިޔާރު

އެއްޗެއް އަނބުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ފެންނަ މުދަލެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން
ބޭރުކުރުން މަނާ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަސްޓަމްސްގެ
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ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުން ބޭރުވެއްޖެކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެ
އެއްޗެއް އަނބުރާ ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ،އެ މުދާ ހުރި ތަނަކާއި،
ުޅންހުރި ކަމަށް
އެފަދަ މުދާ ގެންދިއުމުގައި ބޭނުންކުރި އުޅަނދަކާއި އެފަދަ މުދަލާ ގ ު
ަސޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ބެލެވޭ މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކ ް

ކޯޓުގެ އަމުރު ހޯދުން

341.

ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ

342.

މި ގަވާއިދުގެ  340ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި،
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ކޯޓު އަމުރު ހޯދަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ވަގުތުން ފިޔަވަޅެއް ނާޅައިފިނަމަ އެ ކުށާ ގުޅުންހުރި ހެކި ނައްތާލާފާނެކަމަށް
ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން؛

(ށ)

ބަލައި ފާސްކުރަންޖެހޭ މީހާގެ ނުވަތަ ތަން ނުވަތަ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހުއްދައާއެކު
ބަލައި ފާސްކުރުން؛

ޚިދުމަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް
އެދުން

މި ގަވާއިދުގެ  340ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދައުލަތުގެ
ސަލާމަތީ

ޚިދުމަތްތަކުގެ

ކަސްޓަމްސްއިން

އެހީތެރިކަމަށް

އެދިއްޖެނަމަ،

އެދެވިދާނެއެވެ.

އެފަރާތްތަކުން

އެފަދަ

ކަސްޓަމްސްއަށް

އެހީތެރިކަމަކަށް
އެ

ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.

ތޭރަވަނަ ބައި
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުން

އެއްވަނަ ބާބު
މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ،މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި ،މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުން
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އެހީތެރިކަން

ކަސްޓަމްސްއަށް
ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު

( 343.ހ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ކަސްޓަމްސްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ލިބިފައިވާ މައްސަލަތައް

1.

ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން މުދާ އެތެރެކުރުމާއި ރާއްޖެއިން ސިއްރުން މުދާ
ބޭރުކުރުމުގެ މައްސަލަތައް؛

2.

މުދަލުގެ އަގު އޮޅުވާލުމާއި ،ޑިކްލެއަރކުރި ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުމާއި މުދަލާ
ގުޅޭގޮތުން ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަތައް؛

3.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަތައް؛

4.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއިން ތަކެތި ބޭރުކުރުމާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް؛

5.

އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ނެތި ކަސްޓަމްސްއަށް ޗެކުން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ
މައްސަލަތައް؛

6.

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން އޮޅުވާލުމާއި ލިޔުމަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ
މައްސަލަތައް؛

7.

ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތަކަށް

ކަސްޓަމްސްގެ

ހުއްދަނެތި

ވަނުމާއި،

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ކަސްޓަމްސްގެ
ހުއްދަނެތި އަރައި ފޭބުމުގެ މައްސަލަތައް؛
8.

ަމށް
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރަކު އޭނާގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް އެކ ަ
ހުރަސްއެޅުމުގެ މައްސަލަތައް؛

9.
(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ މައްސަލަތައް؛

ަށޓަކައި ކޮންމެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމ ް
ފަރާތަކުންވެސް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ުޤޤު ކުރާނީ
(ނ) ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ތަޙ ީ
މތިންނެވެ.
ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަ
މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ވަގުތު

 344.ކަސްޓަމްސް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް

 345.ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން
ގޮތަކަށެވެ.
190

(ހ)

ލިޔުމުން،

(ށ)

ފޯނުގެ ޒަރީޢާއިން،

(ނ) ފެކްސްގެ ޒަރީޢާއިން،
(ރ) އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން،
(ބ)
ލިޔުމުންމައްސަލަ ހުށަހެޅުން

346.

ލިޔުމުންމައްސަލަ ހުށަހެޅުން

( 346.ހ)

ކަސްޓަމްސްއަށް ހާޒިރުވެ އަނގަބަހުން.

އާންމު ފަރާތްތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުމުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާނަމަ ،މައްސަލަ
ހުށަހަޅަންވާނީ ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް އެޑްރެސްކޮށެވެ .އެ
ލިޔުމުގައި ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
( )1މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ތާރީޚު؛
( )2މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާގެ މަޢުލޫމާތު؛
( )3މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ؛
( )4ކުށެއް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކުރާކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް
ޤަބޫލުކުރާ ސަބަބުތައް؛
( )5ކުށުގެ ބާވަތް؛
( )6ލިބިފައިހުރި ހެއްކާއި ޤަރީނާގެ މަޢުލޫމާތު؛
( )7ކުށް ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމަށް ބެލެވޭ ތާރީޚު؛
ތން؛
( )8މައްސަލަ ހިނގި ތަން ނުވަތަ ހިނގާ ތަން ނުވަތަ ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވޭ ަ
( )9މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާގެ ފޯނު ނަންބަރު؛
( )10މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް ،މީހަކު ކުށެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ
ކުށެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ކުށެއް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ
މީހަކީ ކާކުކަން ހާމަކުރަން އޭނާ ބޭނުން ނުވާނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ
ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުން އެނާގެ މައްޗަކަށް މި ގަވާއިދުގެ
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ދަށުން

ލާޒިމެއް

ކަސްޓަމްސްއަށް

ނޫނެވެ .އަދި
ދިންނަމަވެސް،

މީހާޔާބެހޭ

އެ
އޭނާގެ

ބަޔާންކުރެވުނު

އެދުމުގެ

މަތިން

މަޢުލޫމާތު
އޭނާގެ

ނުވަތަ

ރައްކައުތެރިކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ) މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސްގެ އިޚްތިޞާޞުން ބޭރު މައްސަލައެއް ނަމަ ،ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކަށް
ނުވަތަ އެހެން މުއައްސަސާއަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނަމަ ،އެކަން އެގޮތަށް
ބަޔާންކޮށް ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މީހާއަށް ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީކުރި
ކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރުން

 347.ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުން ،އެ މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު،
ިކށް ،މައްސަލަ
އެ މައްސަލަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަން ،ލިޔުމުން ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރ ޮ
ހުށަހެޅި މީހާއަށް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި

އަންގަންވާނެއެވެ.

މި

މާއްދާގައި

މިހެން

އޮތްކަމުގައި

ވިޔަސް،

މައްސަލަ

ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ބޭނުން ނޫންކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ ބުނެފިނަމަ ،އެ
ކަން އެނގޭނޭގޮތަށް ލިޔެފައި ،އެ ލިޔުން ފައިލް ކުރަންވާނެއެވެ.
މައްސަލައާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރުން

( 348.ހ)

ހރި
ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،މައްސަލައާ ގުޅުން ު
ފަރާތަކުން

ނުވަތަ

ތުހުމަތު

ކުރެވޭ

ފަރާތުގެ

ވަކީލު

މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރަން

އެދިއްޖެނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ދީގެން ތަޙުޤީޤަށް ދަތިނުވާނަމަ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަށް
ބުރުލެއް ނާރާނަމަ ނުވަތަ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އަދި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ
ްދވިދާނެއެވެ.
ފަރާތަކުން އެކަމަށް އިޢުތިރާޒު ނުކުރާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށ ެ
(ށ)

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

ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމުން

( 349.ހ)

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމޭތާ ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ،ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތަށް މައްސަލަ
ނިމުނުގޮތް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
ަރޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
( )1ޝ ީ
އޮފީހަށް ފޮނުވުން؛
( )2ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަދަނީ މައްސަލަތައް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ފޮނުވުން؛
( )3ތަޙުޤީޤު ނިންމިއިރު ދަޢުވާކުރުމަށް އެކަށޭނަ ހެކި ނެތްނަމަ ،މައްސަލަ ފައިލް
ކުރުން؛ އަދި
( )4ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް އެކަށޭނަ ހެކި ނެތުމުން މައްސަލަ އިތުރަށް
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ތަޙުޤީޤު ނުކުރަން ނިންމާ މައްސަލަތަކާއި ،އިތުރު މަޢުލޫމާތު ލިބުމުން އަލުން
ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާ މައްސަލަ ފައިލް ކުރުން.
(ށ)

ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ބަންދުގައި
ބަހައްޓައިގެން ތަޙުޤީޤުކުރާނަމަ ،ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހާ ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް
ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރެވޭތާ ( 20ވިހި) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއްގައި ދަޢުވާ
ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ކަސްޓަމްސްއިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(ނ) ކަސްޓަމްސްއިން

ޖިނާއީ

ތަޙުޤީޤުކުރާ

މައްސަލަތަކުގައި

ތުހުމަތުކުރެވޭ

މީހަކީ

ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރުމުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016
(ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  60ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ނުވަތަ އެ
މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފައިވާ މީހެއްނަމަ ،އޭނާ ފަނޑިޔާރެއްގެ
ކުރިމައްޗަށް ފުރަތަމަ ހާޒިރުކުރެވޭތާ ( 35ތިރީސް ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
މައްސަލައެއްގައި

ދަޢުވާ

ކުރުމަށް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

ކަސްޓަމްސްއިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހަކު ކުރިކަމަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ
ކުށަކީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް ކަމުގައި ވެފައި ،އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތުން އެ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ
ކރުމަށްޓަކައި
މައްސަލައެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ ،އެ މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ު
މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުން އެދި ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށްފައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް
ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި،
ިގން
ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ،ތަޙުޤީޤު ނިމޭ ދުވަހުން ފެށ ެ
30

(ތިރީސް)

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ޖެނެރަލްގެ

އޮފީހަށް

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގޮތެއް ނިންމައިފިނަމަ ،އެ ނިންމުމެއް
ނިންމާތާ ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި މީހާއަށާއި،
ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވުނު މީހާއަށް ،މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް ،ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގައި މިހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ،މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާ އެ ލިޔުން
ބޭނުން ނޫންކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެ ވާހަކަ ލިޔެފައި ،އެ ލިޔުން ފައިލްކުރަންވާނެއެވެ.

(ކ)

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ލިޔުން،
އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ހަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
( )1މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާއާއި ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހާއާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްގެން؛
( )2މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ދީފައިވާ ފޯނު
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ަރށް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސްއަށް ފޮނުވުން؛
ނަންބ ަ
( )3މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ދީފައިވާ
އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން؛
( )4މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާއާއި ތުހުމަތު ކުރެވުނު މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް
ޕޯސްޓްކުރުން.
(އ)

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ،އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ތިބި
މީހުންނަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެއް ނުހިނގާނެއެވެ.
( )1މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު ،ވަކި ފަރާތެއް ނާންގާ ހުށަހެޅި މީހުން؛
( )2މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މައްސަލައިގައިވާ ގޮތް ބަލަން
ބޭނުންނުވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގައިފައިވާ މީހުން.

ދެވަނަ ބާބު
މީހުން ހުއްޓުވުމާއި ހިފެހެއްޓުން

ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި މީހުން
ހިފެހެއްޓުން

350.

(ހ)

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހާލަތްތަކުގައި

އެ

މައްޗަށް

މީހެއްގެ

ުޤޤު
ތަޙ ީ

ހިންގުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެ މީހަކު ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.
1.

މީހަކު ރާއްޖެއަށް އައުމުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޭނުމަކު ކަސްޓަމްސްގެ
ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދެއްގައި ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދެއްގައި
ވަނިކޮށް ،ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ
މުދަލެއް ނުވަތަ މިއިން މުދަލަކާބެހޭ ލިޔުމެއް އެ މީހެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ އެ
ހަށިގަނޑުގައި

މީހެއްގެ

ފޮރުވާފައިވާކަމަށް

ކަސްޓަމްސްގެ

އޮފިސަރަށް

ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން؛ ނުވަތަ
2.

މީހަކު

ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ފުރުމުގައި

ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

ބޭނުމަކު

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައިވާ އުޅަނދެއްގައި ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދެއްގައި ވަނިކޮށް ،ޑިއުޓީ ދައްކަންޖެހޭ މުދަލެއް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން
ބޭރުކުރުން މަނާ މުދަލެއް ނުވަތަ މިއިން މުދަލަކާބެހޭ ލިޔުމެއް އެ މީހެއްގެ
އަތުގައި ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ފޮރުވާފައިވާކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ
އޮފިސަރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން؛ ނުވަތަ
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3.

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ މީހެއްގެ އަތުގައި ނުވަތަ
ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެއަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް
ލައިގެން ސިއްރުން އެ އެއްޗެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން
އކަށީގެންވާ
ބޭރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ެ
ސަބަބެއް އޮތުން؛ ނުވަތަ

4.

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ
އެތެރެއަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި މަނާކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް ލައިގެން ސިއްރުން
އެ އެއްޗެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށް
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރެ
ޗެކްކުރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްރޭކުރުމަށް؛ ނުވަތަ

5.

ާކރުމަށް ހުރަސްއަޅައިފި
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރެއްގެ ދައުރު ނުވަތަ ވާޖިބު އަދ ު
ޮނމެ މީހަކު؛
ކޮންމެ މީހަކު ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފި ކ ް
ނުވަތަ

6.

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއާ
ގުޅުންހުރި ކުށެއް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް
ނުވަތަ ކޮށްފާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި
މައްސަލަ

އެ

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި

އެ

މައްސަލައަކާ

ގުޅޭގޮތުން

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ފެންނަ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު؛ ނުވަތަ
7.

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއާ
ގުޅުންހުރި ކުށެއް އެ މީހަކު ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ނުވަތަ
ކޮށްފާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން؛ ނުވަތަ

8.

އެ މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެދުމުން
އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން ،ނުވަތަ ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްޙަ
ނޫން މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތުން؛ ނުވަތަ

9.

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ
ނވަތަ
ނވަތަ ކުރަމުންދާު ،
ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅުންހުރި ކުށެއް ކޮށްފައިވާު ،
ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކުށެއްގެ ތަޙުޤީޤާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ މީހެއްގެ އަތުގައިވާ
ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަންޖެހޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއެކު ކަސްޓަމްސްއަށް
ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުމަކަށް ތަބާ ނުވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބެއް
އޮތުން.
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(ށ)

ކަސްޓަމްސްއިން

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

ހިފެހެއްޓުމުގައި،

މީހުން

ކަސްޓަމްސްއަށް

ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މީހުން
ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހިފެހެއްޓުމާއެކު އަންގަންޖެހޭ
އެންގުންތައް

351.

(ހ)

ތަޙުޤީޤު

ކުރުމަށްޓަކައި

މީހަކު

ކަސްޓަމްސްއިން

ހިފަހައްޓާނަމަ،

އެ

މީހަކު

ހިފެހެއްޓުމާއެކު ،ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރު ތިމާއަކީ ކާކުކަން އޭނާއަށް ބުނެދޭންވާނެއެވެ.
އަދި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެ މީހަކަށް ދޭންވާނެއެވެ.
( )1އެ މީހަކު ހިފެހެއްޓިކަން؛
( )2ކުށެއްގެ

ތުހުމަތު

ކުރެވޭކަމާއި،

ތުހުމަތު

ކުރެވެނީ

ކޮން

ޤާނޫނެއްގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން؛
( )3އެ މީހަކު ގެންދާ ތަން؛
( )4ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިގެންވާކަން؛
( )5ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު އެއްވެސް
އެ ޙައްޤު

މިންވަރަކަށް ހިފެހެއްޓިފައިވާނަމަ ،އެ މިންވަރަކަށް
ހިފެހެއްޓިފައިވާކަން؛
( )6ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛

( )7ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބިފައި ނުވާ މީހެއް
ނަމަ އަދި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށަކަށް ކަމުގައިވާނަމަ ،ދައުލަތުން
ވަކީލަކު ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛
ައކަން؛
( )8ހިފަހައްޓައިފައި އެންމެ ގިނަވެގެން ބެހެއްޓޭނީ ކިހާ ވަގުތެއްގ ި
( )9އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ތަނަކަށް އެ މީހަކު ގެންދާނަމަ އެ
ކން؛
ގެންދާ ތަނަކާއި ،އެ ގެންދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ަ
( )10ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައި ވިޔަސް ،ސުވާލަށް
ޖަވާބު ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަން؛
ްކން.
( )11ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބަކީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއ ަ
(ށ)

18

(އަށާރަ)

އަހަރު

ނުފުރޭ

ކުޑަކުއްޖަކު

މި

ގަވާއިދުގެ

ދަށުން

ިވރިންނަށް ނުވަތަ
ހިފަހައްޓައިފައިވާނަމަ ،އޭނާ ހިފަހައްޓައިފައިވާކަން އޭނާގެ ބެލެނ ެ
އވަހަކަށް
އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ އެހެން ފަރާތަކަށް ،ވީ އެންމެ ަ
އަންގަންވާނެއެވެ.
196

މީހަކު ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު
ދޫކޮށްލާ ވަގުތު ދޭންޖެހޭ

352.

ަގތު ،ތިރީގައި
ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް އެއްވެސް މީހަކު ހިފަހައްޓާނަމަ ،އެ މީހަކު ދޫކޮށްލާ ވ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެ މީހަކަށް ލިޔުމުން ދޭންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު

(ހ)

އެ މީހަކު ހިފެހެއްޓި ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި ތަން؛

(ށ)

އެ މީހަކު ހިފެހެއްޓި ސަބަބާއި ހާލަތު؛

(ނ) އެ މީހަކު ދޫކޮށްލި ތާރީޚާއި ގަޑިއާއި ތަން؛
ުރހަމަ ނަމާއި،
(ރ) އެ މީހަކު ހިފެހެއްޓުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ ފ ި
މަޤާމާއި ،ސްޓާފް އައިޑެންޓިފިކޭޝަންގެ ނަންބަރު؛
(ބ)

އެ މީހަކު ހުއްޓުވުމަށްފަހު ބަހައްޓައިފައިހުރި ސެކްޝަނާ ނުވަތަ ޔުނިޓާ ހަވާލުވެހުރި
އެންމެ އިސް އޮފިސަރުގެ ނަމާއި މަޤާމާއި ސްޓާފް އައިޑެންޓިފިކޭޝަންގެ ނަންބަރު.

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ
ވާޖިބުއަދާކުރުމަށް

353.

ހުރަސްއެޅުން

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުން ކުރެ ކަމެއް ކުރަން އުޅުމަކީ ،ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުގެ
ދައުރު ނުވަތަ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން އުޅުންކަމަށް
ބެލެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ކަސްޓަމްސް

އޮފިސަރުންނަށް

ލިބިފައިވާ

އެއްވެސް

ޤާނޫނީ

ބާރެއް

ނުވަތަ

ނވަތަ
ު
އިޚްތިޔާރެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެއްވެސް މާނައެއްގައި ހުރަސްއެޅުން
ިއން
ހުރަސްއެޅޭފަދަ ކަމެއް ކުރުން ނުވަތަ މިއިންކަމެއް ކުރަން ރޭވުން ނުވަތަ މ ި
ނވަތަ
ކަމެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ މިއިންކަމެއް ކުރަން ގޮވާލުން ު
ހިތްވަރުދިނުން ނުވަތަ އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ މިއިންކަމެއް ކުރަން އުޅުން.
(ށ)

ކަސްޓަމްސް

އޮފިސަރުންނަށް

ލިބިފައިވާ

އެއްވެސް

ޤާނޫނީ

ބާރެއް

ނުވަތަ

އިޚްތިޔާރެއްގެ ދަށުން ކުރާ އަމުރަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުން ނުވަތަ އެއަމުރު ރައްދުވާ
މީހަކު އެއަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމަށް ގޮވާލައި ،ހިތްވަރުދީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް
ގޮތަކުން އެހީތެރިވެދިނުން ނުވަތަ މިއިންކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން ނުވަތަ މިއިން ކަމެއް
ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ ރޭވުން.
(ނ) ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރަކު ،ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޭނާގެ ވާޖިބު
އަދާކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާއަށް ހަމަލަދިނުން ނުވަތަ ހަމަލަދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
ިނން ނުވަތަ
ނުވަތަ އެފަދަ އިންޒާރެއް ދިނުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަށް ހިތްވަރު ދ ު
އެފަދަ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން
ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު 354.

"ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،އެ މީހެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެސް
ހިމެނިގެންވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ،ނުވަތަ ފޮޓޯޖެހި ރަސްމީ ލިޔުމަކަށެވެ.
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ހިފެހެއްޓޭ މީހުންނާމެދު

355.

މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުން

356.

ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން

357.

ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަކު ،މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި އެއްވެސް
ަނތައްތައް ފުރިހަމަ
މީހަކު ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ،ކަސްޓަމްސްއިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކ ް
ކުރުމަށްފަހު( 24 ،ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ އެ
މީހަކު ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ކަސްޓަމްސްއަށް އަތުލެވޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ،ކަސްޓަމްސްއިން
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އިދާރީ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު
ަކތި މޯލްޑިވްސް
ކުރުމަށްޓަކައި އެ މީހަކާއި ،އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ މަސްތުވާތ ެ
ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި
ްއންނެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާނީ ކަސްޓަމްސ ި

(ނ) ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މީހަކު ،ކަސްޓަމްސްއިން
ުވތަ
ކުރާ ތަޙްޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްގެ ޢިމާރާތަކަށް ގެނެސްގެން ނ ަ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޢިމާރާތެއްގައި އެ މީހަކާ ކަސްޓަމްސްއިން
ސުވާލުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ރ) ކަސްޓަމްސްގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ބ)

ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ މީހަކު އެދިއްޖެ ޙާލެއްގައި،
އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މީހަކަށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ .ބިދޭސީއެއްނަމަ،
އޭނާގެ ޤައުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރު ނުވަތަ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް
ހުންނަ ތަނަކަށް ނުވަތަ އޮފީހަކަށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ .މީގެ
އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީއަކުނަމަ ،އޭނާގެ ކަންކަމާ ރާއްޖެއިން
މަސްއޫލުވާ ފަރާތަކަށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

(ހ)

މޯލްޑިވްސް

ސަރވިސްއިން

ކަސްޓަމްސް

ތަޙުޤީޤު

ކުރަމުންދާ

ޖިނާއީ

މައްސަލައެއްގައި ،ވަކި ޚާއްޞަ ބާވަތެއްގެ ޖިނާއީ ތަޙުޤީޤު ހިންގުމުގެ ބާރު
ދގޮތުން
ޤާނޫނަކުން ލިބިދީފައިވާ އިދާރާއެއްގެ އިޚްތިޞާޞް ހިނގާނަމަ ،އަންނަނިވި ެ
ކުރެ ގޮތަކަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
( )1އެ

މައްސަލައިގެ
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އެ

ބައިގެ

ތަޙުޤީޤު

އެ

އިދާރާއަކުން

ކުރިޔަށް

ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުން؛ ނުވަތަ
( )2މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގުން.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )1ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އެހެން އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ
ފޮނުވަންވާނީ ރަސްމީ ލިޔުމަކުންނެވެ.

(ނ) މޯލްޑިވްސް

ކަސްޓަމްސް
ވަކި

ދައުލަތުގެ

ސަރވިސްއިން

އިދާރާއަކާ

ނުވަތަ

ޖިނާއީ

ބަލަމުންދާ
އިދާރާތަކަކާ

މައްސަލައެއްގައި

ގުޅިގެން

ޖޮއިންޓް

އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންނަމަ ،އެކަން ކުރާނީ އެ
ކަމަށްޓަކައި އެ އިދާރާއަކާއެކު ނުވަތަ އެ އިދާރާތަކަކާއެކު ސޮއިކުރާ އެއްބަސްވުމެއްގެ
ދަށުންނެވެ.
(ރ) މި

މާއްދާގެ

(ނ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

އެއްބަސްވުމަކީ،

ޖޮއިންޓް

އިންވެސްޓިގޭޝަނުގައި ކަސްޓަމްސްއާއެކު ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއާއެކު ނުވަތަ
އިދާރާތަކާއެކު އޚްތިޞާޞް ހިއްސާކުރާނެ ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ދައުރު ވަކިކުރާނެ
ހަމަތައް ނުވަތަ އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ
އެއްބަސްވުމެވެ.
(ބ)

ކަސްޓަމްސްއާއި އެ އެއްބަސްވުން ވެވޭ ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ބޭނުންނަމަ ،މި
މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން ،ވަކި މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ވަކި
މައްސަލައަކަށް ބިނާކޮށްގެން އެކުލަވައިލެވިދާނެއެވެ.

(ޅ)

ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން ހިންގާ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ،އަންނަނިވި
ކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް ކަސްޓަމްސްއާއި ކަސްޓަމްސްއާއެކު ބައިވެރިވާ ދައުލަތުގެ
ތަޙުޤީޤީ އިދާރާ ނުވަތަ އިދާރާތައް އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.
( )1މައްސަލައިގެ ދާއިރާ؛
( )2ދެ މުއައްސަސާގެ ދައުރު ވަކިވެގެންދާނެ ގޮތް؛
( )3ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޞާޞް؛
( )4ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތަށް ވާޞިލުވާނެ އުސޫލުތައް؛
( )5ހެކީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާނެ އުސޫލުތައް؛
( )6މަޝްވަރާކުރުމާއި ވިލަރެސްކުރާނެ އުސޫލުތައް؛
( )7މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހާމަކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ އުސޫލު؛
( )8މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއް އިދާރާއިން އަނެއް އިދާރާއަށް މައްސަލައާ ގުޅޭ
މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލު؛
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( )9މައްސަލައާ ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތާ ސުވާލުކޮށްގެން ބަޔާން ނެގުމުގެ
އުސޫލު؛
މޢުލޫމަތު
ނގާ ފަރާތްތަކާ ނުވަތަ ަ
( )10މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހެކީގެ ގޮތުގައި ބަޔާން ަ
ދ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްގެން ބަޔާން ނެގުމުގެ އުސޫލު.
ޭ
(ކ)

މި

ގަވާއިދުގައިވާ

ގޮތުގެ

މަތިން

ޖޮއިންޓް

އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް

ހިންގުމުގެ

ުޤޤުކުރުމަށް
ނަތީޖާއަކަށްވާނީ ،ޖޮއިންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ޖިނާއީ މައްސަލަ ތަޙ ީ
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވާ އިޚްތިޞާޞްގެ ހައިސިއްޔަތަށް އުނިކަމެއް އައުމަކާ
ާރއަށް ނުވަތަ
ނުލައި ،އެ މައްސަލައިގައި ކަސްޓަމްސްއާ ބައިވެރިވި ދައުލަތުގެ އިދ ާ
އިދާރާތަކަށްވެސް އިޚްތިޞާޞް ލިބިދިނުމާއެކު ،ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި ބާރު އެ
ތަޙުޤީޤަށް ލިބިދިނުމެވެ.
ބިޑިއެޅުވުން

358.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން މީހަކު ހިފެހެއްޓުމުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި އެ
މީހަކު ބިޑިއެޅުވިދާނެއެވެ.
( )1ނުކިޔަމަންތެރިވުން؛
( )2އެހެން މީހެއްގެ ނަފުސަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅުން؛
( )3ފަރުދެއްގެ މުދަލަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅުން؛
( )4މި މާއްދާގެ (ހ) އިން

ފެށިގެން (ނ) ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ

ކަމެއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ
ސަބަބެއް އޮތުން؛
( )5ހުއްޓުވާ މީހުން ނުވަތަ ހިފަހައްޓާ މީހުން ،އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް
ގެންދިއުމަށް.
(ށ)

ަޅވަންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ބިޑި އަޅުވަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ބިޑި އަޅުވާނީ،
ބިޑިއ ު
އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ފުށުން އެހެން މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ގޮތެއްގެ
މަތިންނެވެ .މިގޮތުން ބިޑިއެޅުވުމުގައި ބިޑި އަޅުވައި ބާރުކުރަންވާނީ ،އެ އިރެއްގައި
ދެމިއޮތް ހާލަތާއި ،ބިޑިއަޅުވަންޖެހޭ މީހާގެ އުމުރާއި ،އެ މީހާގެ ޢަމަލުތަކުގެ މައްޗަށް
ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ވަރަކަށެވެ.

(ނ) ބިޑިއަޅުވަންޖެހޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން މީހެއްގެ އަތުގައި ބިޑިއަޅުވަން އުޅުމުން،
އޭނާ ނުކިޔަމަންތެރިވެއްޖެނަމަ ،ހާނީއްކަވެދާނެ ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ލިބޭ ހާނީއްކައެއްގެ
ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެ މީހާ އަމިއްލައަށްކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) މީހެއްގެ އަތުގައި ބިޑިއެޅުވުމުގެ ތެރޭގައި ،އެ މީހަކު ދައްކާ ދެކޮޅުވެރިކަމެއްގެ
ސަބަބުން އެ މީހާގެ ނުވަތަ އެހެން މީހެއްގެ ނަފުސަށް ،ނުވަތަ މުދަލަށް ލިބޭ
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ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ،ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކި މީހެކެވެ.
އަޅަންޖެހޭ ބިޑި

359.

ބިޑި އަޅުވައިގެން ގެނެވޭ

360.

ކަސްޓަމްސްއިން ހިފަހައްޓާ މީހެއްގެ އަތުގައި އަޅުވަންވާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ބާވަތްތަކުގެ ބިޑިއެވެ.
(ހ)

ނައިލޯނު ބިޑި؛

(ށ)

އަތު ބިޑި؛

(ނ) ރޯނު ބިޑި؛
(ރ) އެއްހުޅު ބިޑި.

މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

(ހ)

ބިޑިއަޅުވައިގެން މީހަކު ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ތަނަށް ހާޒިރުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ
ހަވާލުކުރަންޖެހޭ އިދާރާއަށް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު ،ބިޑިނައްޓަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އެއްވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ،ބިޑިއަޅުވާފައި ( 1އެކެއް) ގަޑިއިރަށްވުރެ
އިތުރަށް މީހަކު ބަހައްޓަންޖެހިއްޖެނަމަ ،ބިޑިއަޅުވަންޖެހުނު ސަބަބާއެކު ތަފުސީލު
އެނގޭނެ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

(ނ) ބިޑި އަޅުވާފައިވާ މީހާގެ ޢަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ބިޑި ނައްޓައިފިނަމަ އެ މީހާގެ
ަލކަށް ނުވަތަ
ފަރާތުން ގެއްލުމެއް އެ މީހާއަށް ނުވަތަ އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ މުދ ަ
ތަނަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ،ކަސްޓަމްސްއިން މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ އޮފިސަރަށް
ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ގަޑިއިރަށްވުރެ
އިތުރަށް( 5 ،ފަހެއް) ގަޑިއިރަށް (ޖުމްލަ ( 6ހައެއް) ގަޑިއިރަށް) ބިޑިއަޅުވާފައި
ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
(ރ) މީހެއްގެ އަތުގައި ބިޑި އަޅުވަން އުޅެނިކޮށް މީހެއްގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙު
ވެއްޖެކަމަށް ،އެ މީހާ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ވަގުތުން އެ
މީހެއްގައި އަޅުވާފައިހުރި ބިޑި ނައްޓަން ވާނެއެވެ .ބިޑި ނެއްޓި ސަބަބާއެކު ތަފުސީލު
އެނގޭނެ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑްކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ވަގުތީގޮތުން ބިޑި ނެއްޓުން

361.

ބިޑިއަޅުވާފައިވާ މީހާ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެހެން
ގަވާއިދަކުން މަނާ ނުކުރާހާ ހިނދަކު ،އެ ކަމެއް ކޮށް ނިމެންދެން ވަގުތީގޮތުން ބިޑި
ނައްޓަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ނަމާދުކުރުން؛
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(ށ)

ކައިބޮއިހެދުން؛

(ނ) ގަޟާޙާޖަތްކުރުން؛
(ރ) ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމާއި އިނގިލީގެ ނިޝާންޖެހުން.
ަނން
ހިފެހެއްޓޭ މީހުން އެއްތ ު
އަނެއްތަނަށް ގެންދާއިރު ބިޑި

362.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން

ހިފަހައްޓާ

މީހުން

އެއްތަނުން

އަނެއްތަނަށް

ގެންދަންވާނީ

ބިޑިއަޅުވައިގެންނެވެ.

އަޅުވާނެގޮތް

(ށ)

ދއަތް
އެއްގަމު މަގުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނަމަ ،ގެންދަންވާނީެ ،
ފުރަގަހަށް ލައި ބިޑި އަޅުވައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ޙާލަތަށާއި ،އެ މީހެއްގެ
ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ދެއަތް ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް ބިޑި
އެޅުވުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ) ކަނޑުމަގުން

ނުވަތަ

ވައިގެމަގުން

އެއްތަނުން

އަނެއް

ތަނަށް

މީހަކު

އ މީހަކު އެ
ގެންދަންޖެހިއްޖެނަމަ ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ެ
ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހިފެހެއްޓޭ މީހުން އެއްތަނުން
އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުން

363.

ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްޓުވާ ނުވަތަ ހިފަހައްޓާ މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ)

ަނށް ގެންދެވޭނީ
ހުއްޓުވާފައިވާ ނުވަތަ ހިފަހައްޓާފައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއް ތ ަ
މަދުވެގެން ކަސްޓަމްސްގެ  02އޮފިސަރުން ތިބެގެންނެވެ.

(ށ)

ަނށް ގެންދިއުމުގެ
ހުއްޓުވާފައިވާ ނުވަތަ ހިފަހައްޓާފައިވާ މީހަކު އެއްތަނުން އަނެއް ތ ަ
ކުރިން ،އޭނާ ގެންދެވެނީ ކޮން ތަނަކަށްކަން އޭނާއަށް އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.

(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް އެންގުމަށްފަހު ،ގެންދެވޭ މީހާ
ބިޑިއަޅުވަން ޖެހޭކަން އޭނާއަށް ބުނެދޭންވާނެއެވެ .އަދި ބިޑި އަޅުވާނީ އެ މީހާއާއި
އެހެން މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކަންވެސް ބުނަންޖެހޭނެއެވެ.
ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު ބިޑިއަޅަން ދައްކައިނަމަ ،އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އޭނާއަށް
ނޯންނާނެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ އެންގުން ،ހުއްޓުވާފައިވާ ނުވަތަ
ހިފަހައްޓާފައިވާ މީހާއަށް އަންގާނީ އެ މީހަކާ ހަވާލުވެހުރި އޮފިސަރެވެ .އަދި
މިއެންގުން އެންގުމަށްފަހު ބިޑިއަޅުވައި އެ ބިޑީގެ ތަޅުގަނޑި އެ މީހަކާ ހަވާލުވެހުރި
202

އޮފިސަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.
(ބ)

ނވަތަ
މި މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ އެންގުން ،ހުއްޓުވާފައިވާ ު
ހިފަހައްޓާފައިވާ މީހާއަށް އަންގާއިރު އަދި މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން
އެ

ޢަމަލުކުރާއިރު،

މީހަކާ

އޮފިސަރުގެ

ހަވާލުވެހުރި

އިތުރުން

މަދުވެގެން

ކަސްޓަމްސްގެ  01އޮފިސަރު އެތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.
ބިޑިއަޅުވާފައިވާ މީހާއާ

364.

ބިޑި ގެންގުޅުން

365.

ހުއްޓުވޭ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓޭ

366.

ހަވާލުވުން

(ހ)

ބިޑި އަޅުވާފައިވާ މީހާއާއެކުގައި އޭނާއާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހަކު ،ހުރިހާ
ެއތަނުން އަނެއް
ވަގުތެއްގައިވެސް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި ބިޑިއަޅުވައިގެން މީހަކު އ ް
ތަނަށް ގެންދެވޭއިރު އޭނާއާއެކު ،އޭނާއާ ހަވާލުވެހުރި މީހާ ދާންވާނެއެވެ.

(ށ)

ބިޑި އަޅުވާފައިވާ މީހާގައިން ބިޑި ނައްޓަން ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އަޅުވާފައިވާ ބިޑި
ފަސޭހައިން ނެއްޓޭފަދަ ގޮތެއް ،އެ މީހަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހަކަށް ހަމަޖެހިފައި
އޮންނަންވާނެއެވެ.

(ނ) ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ މީހަކު ބިޑި އަޅުވާފައިހުއްޓާ ނުވަތަ އޭނާ ބިޑި އަޅުވައިގެން
އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދެވޭ ހިނދެއްގައި ،އޭނާ ސަލާމަތްތެރިކަމާއެކު
ބެލެހެއްޓުމާއި ،އޭނާއަށް ފިލައިގެން ނުދެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ބިޑި
އަޅުވާފައިވާ މީހާއާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މީހާގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.
(ރ) ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި ބިޑިއަޅުވާފައިވާ މީހާގެ ފުރާނަ
ސަލާމަތްކުރުމަށް އެ މީހާއާ ހަވާލުވެ ހުންނަ މީހާ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
(ހ)

ބިޑި

އާ

ހަވާލުވެފައިވާ

ފަރާތުން

ބިޑި

ރައްކާތެރިކަމާއެކު

ގެންގުޅުމަށް

ސަމާލުވާންވާނެއެވެ.
(ށ)

ހަވާލުވެފައިވާ ބިޑިއެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ މިގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަސްޓަމްސްގެ
އޮފިސަރަކު ބިޑި ބޭނުންކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ،
އެ މައްސަލައެއް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނެއެވެ.

މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު

ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްޓުވާ ނުވަތަ ހިފަހައްޓާ މީހުންގެ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ކަސްޓަމްސްއަށް ނެގޭނެއެވެ.
(ހ)

ހުއްޓުވާ ނުވަތަ ހިފަހައްޓާ މީހާގެ ވަނަވަރު؛

(ށ)

އިނގިލީގެ ނިޝާން؛
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(ނ) ފޮޓޯ؛
(ރ) ހަށިގަނޑުގެ ބޭރު ފުށުން އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން؛
(ބ)

ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަނާއި އިސްކޮޅު.

ތިންވަނަ ބާބު
މުދަލާ ތަކެއްޗާއި އުޅަނދު ހިފެހެއްޓުން
މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި އުޅަނދު
ހިފެހެއްޓުން

367.

ކަސްޓަމްސްގެ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުފަހަރު
ކަސްޓަމްސްއަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.
(ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާ މުދާ؛

(ށ)

ސިއްރުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދާ ،ނުވަތަ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދާ ނުވަތަ މިފަދަ
ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭ މުދާ؛

(ނ) ޑިއުޓީ ދެއްކުމުން މަނާވެގަތުމަށްޓަކައި ފޮރުވާފައިވާ މުދާ؛
(ރ) އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓާގުޅިގެން މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވާ މުދާ؛
(ބ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި ވަނިކޮށް ،ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ،ހުރިތަނުން
އެހެން ތަނަކަށް ގެންގޮސްފައިވާ މުދާ ނުވަތަ ބަދަލުގެނެސްފައިވާ މުދާ؛

(ޅ)

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނަކާ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެފައިވާ މުދާ ނުވަތަ
ވަގަށް ނަގާފައިވާ މުދާ؛

(ކ)

ޑިއުޓީ ނަގަންޖެހޭ މުދަލެއް މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރިތޯ ކަސްޓަމްސްއިން ސުވާލުކުރުމުން
ނެތްކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށް ،ނުވަތަ ނުދައްކައި ވަނިކޮށް ،އޭނާގެ އަތުން ނުވަތަ
އޭނާގެ ފޮށިތަންމަތިން ފެންނަ އެފަދަ މުދާ؛
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(އ)

ވަކިގޮތަކަށް

ޢަމަލުކުރަން

ލާޒިމުވެފައި

ވަނިކޮށް،

އެގޮތަކަށް

އެއާމެދު

ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާ މުދާ؛
(ވ)

ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދެއްގެ އިންވާރޑް މެނިފެސްޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ އަދި
ފަޅުވެރިންގެ ނުވަތަ ފަސިންޖަރުންގެ ދާގީނާގެ ގޮތުގައިވެސް ހިމެނިފައިނުވާ ،ވަކި
މީހެއްގެ މުދާކަން ނޭނގޭ މުދާ؛

(މ)

ރާއްޖެއިން ފުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދެއްގެ އައުޓްވާރޑް މެނިފެސްޓުގައި
ފާހަގަކޮށްފައިނުވާ އަދި ފަޅުވެރިންގެ ނުވަތަ ފަސިންޖަރުންގެ ބެގެޖުގެ ގޮތުގައިވެސް
ހިމެނިފައިނުވާ ،ވަކި މީހެއްގެ މުދާ ކަން ނޭނގޭ މުދާ؛

(ފ)

އެ މުދަލަކާ ބެހޭގޮތުން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ޑިކްލަރޭޝަނެއް ނުވަތަ މެނިފެސްޓެއް ނުވަތަ
ލިޔުމެއް ނުވަތަ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މުދާ؛

(ދ)

ވެރިއަކު ނެތް ނުވަތަ ދޫކޮށްލާފައިވާ މުދާ؛

(ތ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ މުދާ ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްޗެތި؛

(ލ)

ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ މާސްޓަރަށް އެނގިގެން ސިއްރުން ރާއްޖެއަށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށް
ނުވަތަ ސިއްރުން ރާއްޖެއިން މުދާ ބޭރުކުރުމަށް ނުވަތަ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް
ްކރުމަށް ނުވަތަ
ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓ ު
އެފަދަ ކަންކަމުގައި ގެންގުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު؛

(ގ)

ގތުގެމަތިން
އެ އުޅަނދަކަށް އެރުމަށް ،ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮ
އެދިފައިވަނިކޮށް ،އެރުމަށް ހުއްދަ ނުދޭ އުޅަނދު؛

ުމށް ނުވަތަ
(ޏ) ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ބަނދަރުކުރ ަ
މަޑުކުރުމަށް ،އެންގިފައިވަނިކޮށް ،އެ އެންގުމާ ޚިލާފުވާ އުޅަނދު؛
(ސ) ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކޮށްފާނެތީ ނުވަތަ ހިފަހައްޓާފާނެތީ ،އުޅަނދުގައި ހުރި
މުދާ ހަލާކުކޮށްލާ ނުވަތަ ނައްތާލާ ނުވަތަ އުޅަނދުން ބޭރަށް އުކާލާ އުޅަނދު؛
(ޑ)

ދ ޚިލާފު
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮތް އުޅަނދެއްގައި ޤާނޫނާ ގަވާއި ާ
ޢަމަލެއް ހިނގައިފިކަން ކަސްޓަމްސްއަށް އެނގުމުން ،އެ މައްސަލައަކާއި ގުޅޭގޮތުން
އެ ކަމެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާފައިނުވާ އުޅަނދު؛
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(ޒ)

ގެންދަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ މުދާ؛

(ޓ)

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެއްޗެއް ރައްކާ ކޮށްފައި ހުރެދާނެކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ
ތަކެއްޗާއި އަދި މިތަކެތި އަޅާފައި ހުންނަ ނުވަތަ ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި؛

ހިފެހެއްޓިކަން އެންގުން

368.

ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން

369.

(ހ)

މުދަލެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހިފަހައްޓައިފިނަމަ ،އެ
އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ވަގުތުން ފެށިގެން ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަން،
މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ މާސްޓަރަށް ކަސްޓަމްސްއިން ލިޔުމަކުން
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަންގާ އެންގުމުގައި ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
1.

ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗަކާބެހޭ ތަފުސީލު؛

2.

އެ އެއްޗެއް ހިފަހައްޓަންޖެހުނު ސަބަބު؛

3.

އެ އެއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެ ގޮތް.

ަފރާތް ހިމެނޭނަމަ،
(ނ) ހިފެހެއްޓޭ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުގެ ގޮތުގައި އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނ ަ
އޭގެތެރެއިން އެއް ފަރާތަށް އެންގުމުން ،އެ އެންމެންނަށް އެންގުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ވަގުތީގޮތުން ތަކެތި
ހިފެހެއްޓުން

(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލައި ނިމެންދެން
އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ މުދަލާއި ތަކެއްޗާއި އުޅަނދުފަހަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި ހެކީގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓާ ތަކެއްޗާ މެދު
އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
( )1ހިފަހައްޓާ ތަކެތި ސީލްކުރުން؛
( )2ސީލް ނުކުރެވޭ ބާވަތުގެ އެއްޗެއްނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓި ބޭނުން
ނުގެއްލޭގޮތަށް ރައްކައުތެރިކުރުން؛
( )3ކަސްޓަމްސްއިން ހިފަހައްޓާ ކޮންމެ މުދަލެއްގައި ނުވަތަ އެ މުދާ ސީލްކުރެވޭ
އެއްޗެއްގެ ބޭރުގައި ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމެއް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ
ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި ،ހިފެހެއްޓުނު މުދަލަށް އެވިޑެންސް ނަންބަރެއް
ދީ ،އެ ނަންބަރު ރިކޯޑް ކުރަންވާނެއެވެ.
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އ މުދަލާ
ެ

( )4ހިފެހެއްޓޭ މުދާ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދާނަމަ ،ނުވަތަ

ހަވާލުވެހުރި ފަރާތް ބަދަލުވާނަމަ ،ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި އެކަން
ރިކޯޑްކުރަންވާނެއެވެ.
( )5ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ފޯމުގައި އިމްލާ ކުށެއް ނުވަތަ ލިޔުމުގެ ކުށެއް
ެ
އ

ލިޔެވިއްޖެނަމަ ،އެ ކުށެއް ލިޔެވުނު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރަކު،

ތނާ
އ ަ
ތަނެއް އެއްރޮނގުން ކަނޑައިލުމަށްފަހު ،ރަނގަޅުގޮތަށް ލިޔެފައިެ ،
ދިމާގައި ނުވަތަ އެ ތަނުގެ ކައިރީގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާ ގުޅޭ
ައވާކަން
މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފ ި
ސާބިތުނުވާނަމަ ،އެ ތަކެތި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ދުވަސްތަކުގައި އެ އެއްޗަކަށް
ދައްކަންޖެހޭ ޑެމަރޭޖް ފީ އާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތުން
ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާ ގުޅޭ
ައވާކަން ސާބިތު
މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެފ ި
ވެއްޖެނަމަ ،އެ ތަކެތި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަދުވަސްތަކުގައި އެ އެއްޗަކަށް ދައްކަންޖެހޭ
ޑެމަރޭޖް

އާއި

ފީ

އެހެނިހެން

އެ

ޚަރަދުތައް

ވެރިފަރާތުން

އެއްޗެއްގެ

ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި
ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް
ްސއަށް
ލިބިދާނެކަމަށް ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަސްޓަމ ް
ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ،

އަދި

އެ

އެއްޗެއް

ދޫކޮށްލުމުގެ

ސަބަބުން

ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ

މައްސަލައަށް ހުރަހެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެ އެއްޗެއް
ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ތަޙުޤީޤުކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދޫކޮށްފައިވާ އެއްޗަކާ ގުޅޭ
މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިމޭއިރު ،އެ މައްސަލައިގައި އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތް
ޖޫރިމަނާވެ،

ނުވަތަ

އެނޫންވެސް

ގޮތަކުން

ކަސްޓަމްސްއަށް

ފައިސާއެއް

ދައްކަންޖެހިއްޖެނަމަ ،އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން އަންގާތާ ( 03ތިނެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި) އެ އެއްޗެއްގެ
ވެރިފަރާތުން އެ ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކައި ނިންމަންވާނެއެވެ.
(ޅ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިފަހައްޓައިފައިވާ މުދާ ނުވަތަ
ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދުކުރާއިރު ،އެހެން ގޮތަކަށް ސާބިތުނުވާހައި ހިނދެއްގައި
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ރައްދުކުރަންވާނީ އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ މުދަލެއް އަތުލެވުނު ފަރާތަކަށެވެ.
(ކ)

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް ،ހިފަހައްޓައިފައިވާ މުދަލެއް
އަނބުރާ ރައްދުކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ،އެ އެއްޗެއްގެ އަސްލު ވެރިފަރާތަކީ އެ އެއްޗެއް
އަތުލެވުނު ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްކަން އެނގޭ މަޤުބޫލު ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ،
އެ އެއްޗެއް ރައްދުކުރަންވާނީ އެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ އެއްޗެއްގެ އަސް ު
ލ
ޙައްޤުވެރިޔާއަށެވެ.

(އ) ރައްދުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއްގެ މިލްކުވެރިޔަކީ އެ މީހާކަމަށް ބުނެ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަ
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހާލަތުގައި ،އެ އެއްޗެއްގެ ޙައްޤުވެރިޔާ ކަށަވަރު ކުރެވެންދެން،
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ އެއްޗެއް ރައްދުނުކޮށް ،ކަސްޓަމްސްއަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.
އަދި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

އެ އެއްޗެއްގެ އަސްލު ޙައްޤުވެރިޔާ ކަށަވަރު

ނުކުރެވުނު ނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ރައްދުކުރާނީ ޝަރީޢަތުން އެ މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތް
ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.
(ވ) ހިފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗެއް ވެރިފަރާތަށް ހަވާލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ
ލިޔުމަކާ އެކުގައެވެ.
( )1މުދަލުގެ ނަމާއި ،ބާވަތާއި ،އެ މުދަލަށް ދީފައިވާ އެވިޑެންސް ނަންބަރު؛
( )2މުދާ ހިފެހެއްޓި ތާރީޚާއި ތަން؛
( )3މުދާ ހިފެހެއްޓި ސަބަބު؛
ޫމތު؛
( )4މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި ،އެއީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢުލ ާ
ުލމާތާއި،
( )5މުދަލާ ހަވާލުވި ފަރާތުގެ ނަމާއި ،އެއީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ މަޢ ޫ
އިނގިލީގެ ނިޝާނާއި ،ސޮއި؛
ޭޝންގެ
( )6މުދާ ހަވާލުކުރި އޮފިސަރުގެ ނަމާއި ،މަޤާމާއި ،ސްޓާފް އައިޑެންޓިފިކ ަ
ނަންބަރު؛
ްޓފް
( )7މުދާ ހަވާލުކުރަން ހުއްދަދިން އިސްވެރިޔާގެ ނަމާއި ،މަޤާމާއި ،ސ ާ
އައިޑެންޓިފިކޭޝަންގެ ނަންބަރު؛
( )8މުދާ ހަވާލުކުރި ތާރީޚާއި ގަޑި؛
( )9މުދާ ހަވާލުކުރިއިރު މުދާ ހުރި ހާލަތު.
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ހަތަރުވަނަ ބާބު
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ
ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

370.

ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާކަން އެ މީހަކު ހުއްޓުވޭ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓޭ ވަގުތު

ލިބިގެންވާކަން އެންގުން

ފޯނުކޯލު ދިނުމާއި ޣައިރު
ހާޒިރުގައި ސުވާލު ނުކުރުން

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހުއްޓުވޭ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ
އަންގަންވާނެއެވެ.

371.

(ހ)

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އޭނާ ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންވާ ވަކީލަކަށް
ނުވަތަ އެ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމަށް އޭނާ އެދޭ އެހެން ފަރާތަކަށް ގުޅުމަށްޓަކައި
އޭނާއަށް ފޯނުކޯލެއް ދޭންވާނެއެވެ .އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް އެދިފައިވާ މީހަކާ،
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ އޭނާ ހުއްޓުވުނު ނުވަތަ
ހިފެހެއްޓުނު މައްސަލައާމެދު އިތުރަށް ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
1.

ނވަތަ
އޭނާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ބޭނުން ނުވާކަމަށް ފަހުން ބުނުމުން؛ ު

2.

އޭނާގެ ވަކީލު ހާޒިރުވުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  376ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ވަގުތު

ދިނުމުންވެސް

ވަކީލު

ހާޒިރުވެފައިނުވުމުން؛ ނުވަތަ
3.

އެ މައްސަލައިގައި ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތަކީ ކޮންމެހެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ
ޙާލަތެއްކަމަށް ވާނަމަ ،ވަކީލުގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އިތުރަށް ސުވާލުކުރުމުގެ
ހުއްދަ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނުވަތަ އޭނާ ކަނޑައަޅާ މީހަކު
ދިނުމުން.

(ށ)

ުނފައި ،ތަޙުޤީޤު
ތަޙުޤީޤު ފެށުނުއިރު ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ބޭނުން ނޫންކަމުގައި ބ ެ
ފެށުމަށްފަހު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދުނުކަމުގައިވިޔަސް އެ
ފަރާތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ) ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ،މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްކަމުގައި
ނުވިޔަސް ،ތަޙުޤީޤުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އެ ފަރާތަކުން
އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތަކަށް އެފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ޢައްޔަންކުރުމަށް ދެވޭ މުއްދަތު

372.

(ހ)

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ،ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަން ކުރުމަށް
ފުރަތަމަ ފަހަރު ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ( 3 .ތިނެއް) ދުވަހުގެ
209

ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ނުލިބިގެން ދެވަނަ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ( 2 ،ދޭއް)
ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދޭންވާނެއެވެ .ދެވަނައަށް ފުރުޞަތު ދެވުނު މުއްދަތުގައި ޤާނޫނީ
ވަކީލަކު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ ،އެ ފަރާތުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ
ފުރުޞަތުގެ ދޫކޮށްލީ ކަމުގައެވެ .މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާނީ
ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ވގުތު
ޢައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،ތާރީޚާއި ަ
އެނގޭނެހެން ލިޔުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް

373.

ވަކީލު ޢައްޔަން

374.

އެދި ހުށަހެޅުން

(ހ)

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން
ުށހަޅަންވާނީ ،މި
ތަޙުޤީޤުގައި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ބޭނުންވާނަމަ ،އެކަމަށް އެދި ހ ަ
ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  23ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނީ ވަކީލު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިންނެވެ.

(ށ)

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ ފަރާތުން ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން
ޢައްޔަންކުރަނީ އެއް ވަކީލަށްވުރެ ގިނަ ވަކީލުން ކަމަށް ވާނަމަ ،މައްސަލައާ
ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންޖެހޭ އެންގުންތައް އަންގާނެ ކޮންމެވެސް އެއް
ވަކީލަކު ޢައްޔަންކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކުރެވުނުކަމުގެ ލިޔުން

ޖަދުވަލު  24ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޤާނޫނީ ވަކީލުކަން ކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރިކަން

ދޫކުރުން

ިޔން" އެވަކީލަކަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
އަންގާ ލ ު

ވަކީލު ޢައްޔަންކޮށްދެވެން

375.

ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުވުމަށް

376.

ނެތް ހާލަތްތައް

ވަކީލުކަން ގަބޫލުކުރިކަން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގައިފިނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ

މައްސަލައެއްގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ
ވަކީލު ،އެ މައްސަލައިގައި ސުވާލުކުރެވޭ ހެއްކެއްގެ ނުވަތަ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް
މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ތަޙްޤީޤަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި
ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ވަގުތު ދިނުން

(ހ)

ަގތުގެ
ހިނގަމުންދާ ތަޙުޤީޤެއްގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާއާ ސުވާލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވ ު
18ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،ޢައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަނަކާއި
ގަޑިއެއް އެވަކީލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ތަޙުޤީޤުކުރަން ބޭނުންވާ
މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި އެންމެހައި ހާލަތްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ތަޙުޤީޤު
ފެށުމުގެ  10ގަޑިއިރަށްވުރެ ލަސްނުކޮށް އެ ވަކީލަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތަނަކާއި ގަޑިއެއް
އެންގިދާނެއެވެ.
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ޤާނޫނީ ވަކީލާ
ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

377.

(ހ)

ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން ،އެ ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާއެކު
އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް

ދިނުން

އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ،އެއް ފުރުޞަތަށްވުރެ ގިނަ ފުރުޞަތަށް
އެދިއްޖެނަމަ ،އެ ފުރުޞަތުތައްވެސް ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ތަޙުޤީޤުގައި
ކުރެވެމުންދާ ސުވާލުތައް މެދުކަނޑާލައިގެން ކަމަށްވާނަމަ ،އެފަދަ ފުރުޞަތު އެވަގުތު
ނުދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ) ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން އެއްވެސް ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން
އެފަރާތުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ އެކަހެރިކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ،
ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން އެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
ުރން އެދޭ ކޮންމެ
(ރ) ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތުން އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ބައްދަލުކ ަ
ަގތު
ފަހަރަކު ،އެ މީހެއްގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް އެކަން އަންގައި ،ތާރީޚާއި ވ ު
އެނގޭނެހެން ލިޔުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ.
ޤާނޫނީ ވަކީލު ،ކުރުން މަނާ
ކަންތައްތައް

378.

ުރމުން ދަނިކޮށް،
ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކާ ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކ ަ
ވކީލަކު ،ތިރީގައި
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.
(ހ)

ޤނޫނީ ވަކީލު
ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތާ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ާ
ޖަވާބުދިނުން؛

(ށ)

ދންވީ ޖަވާބު
ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތާ ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޭ
ލިޔުމަކުން ދިނުން ،ނުވަތަ ޙަރަކާތަކުން ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން އެންގުން؛

(ނ) ތަޙުޤީޤުގައި ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަށް ،ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް
ނުކުރުމަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން
ކަސްޓަމްސްއިން އެންގުމުން ،އެ އެންގުމަކާ އިދިކޮޅަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން.
(ރ) އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުފޫޒެއް ތަޙުޤީޤަށް ފޯރުވުން؛
(ބ)

ތަޙުޤީޤުގައި ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުން
ނުވަތަ ހާމަކުރުން.
211

ފަސްވަނަ ބާބު
ސުވާލުކުރުމާއި އިންޓަވިއުކުރުން
އަނިޔާ ކުރުމާއި ބިރުދެއްކުން

379.

ކުޑަކުދިންނާއި ،ނަފްސާނީ

380.

މަނާކުރުން

(ހ)

ތަޙުޤީޤުކުރާ

ކަސްޓަމްސްއިން

މައްސަލަތަކާ

ގުޅިގެން

ހޯދާ

ނުވަތަ

ކުރާ

ބަސްދީގަތުމުގައި (އިންޓަވިއުގައި) ،ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ހޯދުމުގެ ގޮތުން،
ނުވަތަ އެ މީހަކަށް ކުށަކަށް އިޢުތިރާފް ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ،އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެ
ގތަކުން ނުފޫޒުގެ
މީހަކަށް އަނިޔާކޮށް ނުވަތަ ބިރުދައްކައި ނުވަތަ މިނޫންވެސް ޮ
ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

ތަޙުޤީޤު

ކުރަމުންދާއިރު

މުޢާމަލާތު

ކުރަންވާނީ،

އަޚުލާޤީ

މިންގަޑަށް

ފތޭ
ެ

ބަހުރުވައަކުންނެވެ.

އުނިކަމެއް ނުވަތަ ޖިސްމާނީ

(ހ)

ކުޑަކުދިންނާ

ސުވާލުކޮށް

ތަޙުޤީޤުކުރަންވާނީ،

އެ

ކުދިން

ބިރުނުގަންނަފަދަ

ވެށްޓެއްގައި ،ބިރު ނުގަންނަ ފަދަ ގޮތަކަށް މަޑުމައިތިރިކަމާއެކުގައެވެ .މިގޮތުން ކުއްލި

އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ

ހާލަތުގައި ނުވަތަ ކޮންމެހެން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި މެނުވީ ތަޙުޤީޤު

މީހުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ

ާނ
މަރުޙަލާގައި ކުޑަކުއްޖަކާ ސުވާލުކުރަންވ ީ

ޚާއްޞަ އުސޫލު

އެ ކުއްޖަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްގައެވެ.

މިގޮތުން އެ ކުއްޖަކީ ސުކޫލަށް ދާ ކުއްޖެއްނަމަ ،އެ ކުއްޖަކު ސުކޫލަށް ދާން
ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ސުވާލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ށ)

ކުޑަކުދިންނާ ސުވާލުކުރަންވާނީ ،އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ

ެ
އ

އފަދަ ފަރާތެއް
ކުއްޖެއްގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކޮށްދެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެެ .
ޙމާޔަތް
ނެތްނަމަ ،އެ ކުއްޖާއާ ސުވާލު ކުރަންޖެހޭނީ ،އެ ކުއްޖާގެ މަޞްލަޙަތު ި
ކޮށްދެވޭނެ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއެއްގެ ފަންނީ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.
(ނ) ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށެއްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ތަޙުޤީޤެއްގައި،

އެ

ކުދިންނާ ސުވާލުކުރާއިރު ،އެ ކުދިންގެ އުމުރާއި ވިސްނުމުގެ ޤާބިލްކަމަށް ރިޢާޔަތް
ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ތިބެންވާނީ އާދައިގެ
ހެދުމުގައެވެ.
(ރ) ކުޑަކުދިންކަމުގައި ބަލާނީ ،މީލާދީގޮތުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނެވެ.
(ބ)

ކުށެއްގެ ތަޙުޤީގާ ގުޅިގެން ސުވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ގެއްލުމެއް
ލިބިފައިވާ މީހެއްކަމަށް ނުވަތަ ލޮލަށް ފެނުމުގައި ނުވަތަ ކަންފަތަށް އަޑުއިވުމުގައި
ނުވަތަ ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް އުނިކަމެއް ހުރި މީހެއްކަމަށް
ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަންނަ މީހެއް ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދަ
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މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ ،އެކަމާ ދެކޮޅަށް ހެކި ލިބިފައިނުވާހައި ހިނދަކު ،އެ
މީހަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެފަދަ ސިފައެއް ހުރި މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންނެވެ.
(ޅ)

ނަފްސާނީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އުނިކަމެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ
މަޞްލަޙަތު

ދިފާޢުނުކުރެވޭ

މީހުންނާމެދު،

އަންނަނިވި

ގޮތުގެ

މަތިން

ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.
( )1ތަޙުޤީޤުގައި އެ މީހަކާ ސުވާލުކޮށް ނުވަތަ ބަޔާން ނަގައި ނުވަތަ އެނޫން
ގޮތަކުންވެސް ތަޙުޤީޤުގައި މުޢާމަލާތު ކުރަންވާނީ ،އޭނާއާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ
މީހެއްގެ ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ާލތަކާއި ،އޭނާ
( )2އެ މީހަކާމެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި ،ތަޙުޤީޤުގައި ކުރެވޭ ސުވ ު
ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފައިވާ ގޮތަށް އެ
މީހަކަށް ވިސްނިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
( )3އޭނާ ހައްޔަރުކުރާނަމަ ނުވަތަ ބަންދުކުރާނަމަ އޭނާގެ ނަފްސާނީ ހާލަތަށް
ރިޢާޔަތް ކުރަން ވާނެއެވެ.
ްޗށް
( )4ކަސްޓަމްސްގެ ފަރާތުން ޖިނާއީ އެއްވެސް އިޖުރާއަތެއް އެފަދަ މީހެއްގެ މައ ަ
ހިންގުމުގައި ،އެ މީހެއްގެ ނަފްސާނީ ހާލަތާ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ހާލަތާ
އެކަށީގެންނުވާ ބުރައެއް އެ މީހަކާ ކުރިމަތިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
( )5އޭނާ ބަލައި ފާސްކުރަންވާނީ ،އެ މީހަކާ ހަވާލުވެގެން ހުންނަ މީހެއްގެ ނުވަތަ
އެ މީހެއްގެ މަޞްލަޙަތު ދިފާޢުކުރެވޭނެ މީހެއްގެ ހާޒިރުގައެވެ.
ނވަތަ ލިޔަން
( )6އޭނާއަކީ ލޮލަށް ފެނުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމަު ،
ކިޔަން ނޭނގޭ މީހެއްނަމަ ،އޭނާ ދީފައިވާ ބަޔާނުގައި ސޮއިކުރުވުމުގެ ކުރިން،
ބެލެނިވެރިޔާ ނުވަތަ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދެވޭނެ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ
އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގައި ބައިވެރިނުވާ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް އޭނާ
ްވންވާނެއެވެ.
ދީފައިވާ ބަޔާން އޭނާއަށް އިއ ަ
( )7އޭނާއަކި ކަންފަތަށް އިވުމުގައި އުނިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހެއްނަމަ ،ނުވަތަ
ވާހަކަނުދެއްކޭ

މީހެއްނަމަ،

އޭނާއާމެދު

ކުރެވޭ

ތަޙުޤީޤުގައި

އޭނާއަށް

އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ،އެފަދަ މީހަކާ މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގޭ މީހަކު ،ވީ
އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ކަސްޓަމްސްއިން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.
ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ
އެންގުން

381.

ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅޭގޮތުން މީހަކާ ސުވާލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އ މީހާއަށް
ޙައްޤުތައް އެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާކަން ތަޙުޤީޤުކުރާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރު ެ
އަންގަންވާނެއެވެ.
(ހ)

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

ކާކުކަން އަންގައިދިނުން ފިޔަވައި އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު
ލިބިގެންވާކަން؛

(ނ) ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛
މހަކު ނަމަ
(ރ) ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސޭވަރުގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ލިބިގެން ނުވާ ީ
ުށކަށް ކަމުގައި ވާނަމަ ،ދައުލަތުން ވަކީލަކު
އަދި ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ޖިނާއީ ބޮޑު ކ ަ
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން؛
(ބ)

ސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަކީ ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައިވިޔަސް ،ސުވާލަށް ޖަވާބު
ދިނުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއްކަން؛

(ޅ)
އިންޓަވިއުކުރުން

382.

އިންޓަވިއުކުރާނެ ތަން

383.

އިންޓަވިއުތައްރިކޯޑުކުރުން

384.

ރިކޯޑު ކުރަމުން ދަނިކޮށް

385.

ސުވާލަށް ދޭ ޖަވާބަކީ އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއްކަން.

ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިހާއާ ސުވާލު
ކުރަންވާނީ ނުވަތަ އެމީހާގެ ކިބައިން މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވާނީ އެ މީހަކާ ކުރާ އިންޓަވިއު
އަކުންނެވެ.
ކަސްޓަމްސްއިންތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތުހުމަތު ކުރެވޭ މިހާއާއި ސުވާލު
ކުރަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނެއްގައެވެ.
ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދާ ނުވަތަ ކުރާ ބަސްދީގަތުމުގެ
(އިންޓަވިއުގެ) އަޑު ރިކޯޑުކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ކަސްޓަމްސްއިން ބޭނުންވެއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ބަސްދީގަތުމުގެ ވީޑިއޯ ރިކޯޑު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ރިކޯޑު ކުރުމަށް ހުރަހެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ބަސްދީގަތުން ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް ހުއްޓާލަންވާނެއެވެ.

އެޅުން
ރިކޯޑިންގ ބެލެހެއްޓުން

ބަސްދީގަތުން

ރިކޯޑު

ކުރަމުންދަނިކޮށް

ރިކޯޑު

ކުރުމަށް

ހުރަސްއެޅޭފަދަ

ކަމެއް

386.

ކަސްޓަމްސްއިން ބާއްވާ ބަސްދީގަތުމުގެ ރިކޯޑިންގ ޝަރީޢަތަށް ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި
ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ހަވަނަ ބާބު

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި ،ހާޒިރުކުރެވޭ މީހުން ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް
މީހުން ހާޒިރުކުރުން

387.

މީހުން ހާޒިރުކުރެވޭނެގޮތް

388.

ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ

389.

މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއަށް ހާޒިރުކުރާނީ ،ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ
މީހުންނާއި ،ކަސްޓަމްސްއިން ބަލާ މައްސަލަތައް ރައްދުވާ މީހުންނާއި ،މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން
ހެކިބަސް ހޯދުމަށްޓަކައި ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ،މައްސަލަތާކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ،ކަސްޓަމްސްއިން ނިންމާ މައްސަލަތަކާ
ގުޅިގެން އެކިއެކި އެންގުންތައް އެންގުމަށްޓަކައި ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނެވެ.
ކަސްޓަމްސްއަށް ވަގުތުން ހާޒިރު ކުރަންޖެހޭ މީހުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ތަޙުޤީޤަށް
ހާޒިރުކުރެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ)

ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިގެން؛

(ށ)

ފޯނުން އަންގައިގެން؛

(ނ) ވަކިވަކި މީހުންނާ ބައްދަލުކޮށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިގެން؛
(ރ) ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން.

ބައްދަލުކޮށްގެން މީހުން

ޮށފައިވާ،
ޖދުވަލު  25ގައި ބަޔާންކ ް
އެންގުމުން ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ަ

ހާޒިރުކުރުން

ޗިޓް ފޮނުވައިގެން މީހުން
ހާޒިރުކުރުން

މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގައި ،ފޯނުން ގުޅައިގެން ނުވަތަ އެ މީހަކާ ބައްދަލުކޮށްގެން ހާޒިރުވުމަށް
ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓް އެ މީހަކަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

390.

(ހ)

މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ޗިޓް ފޮނުވާނަމަ ،އެ މީހަކު ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ގަޑީގެ 48
(ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ކުރިން ،ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓުގައި،

އެ މީހަކު ހާޒިރުކުރާ

ަކށް
މައްސަލައިގެ ކުރު ޚުލާޞާއާއެކު ލިޔެފައި ،ހާޒިރުވުމުގެ ޗިޓު އެ މީހ ަ
ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޮތކަށެވެ.
ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގ ަ
( )1ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ހަވާލުކުރުން؛
( )2ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހުގައި އުޅޭ
ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ މީހަކާ ހަވާލުކުރުން؛
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ްކރުން؛
ޯސޓ ު
( )3ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ މީހާގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް ޕ ް
( )4ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓު ރައްދުވާ މީހާ ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ނުވަތަ މޯބައިލް ފޯނު ނަންބަރަށް ޗިޓު ފޮނުވުން؛
( )5ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން މުޢާމަލާތު ކުރުމަށް ދީފައިވާ އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯނިކް
ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޗިޓު ފޮނުވުން.
(ނ) ހާޒިރުވުމުގެ

ޗިޓާ

ހަވާލުވުމަށްފަހު

މަޤުބޫލު

އުޒުރެއް

މެދުވެރިވެގެން

ހާޒިރު

ނުވެވޭނަމަ ،ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ލަސްވެގެން ( 2ދޭއް)
ގަޑިއިރުގެ

ކުރިން،

ހާޒިރު

ނުވެވޭ

ސަބަބު

ބަޔާންކޮށް،

ލިޔުމުން

އެކަން

ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ) މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މީހަކު ޗިޓަށް ހާޒިރުވާއިރު ،މި
ގަވާއިދުގެ  393ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓް
ގެންނަންވާނެއެވެ.
ބަލި ހާލަތުހުރިގޮތުން
ބަޔާންދޭން ހާޒިރު ނުވެވުން

391.

ބަލި ހާލަތު ހުރިގޮތުން ބަޔާންދޭން ހާޒިރު ނުވެވޭ މީހުންގެ ބަޔާން ނަގަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި،
ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަކަށް ބޭނުންވާ ބަޔާން ހޯދަންވާނީ ،ބަޔާންދޭ މީހަކު
ހުރިތަނަކަށް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ގޮސްގެންނެވެ .އަދި ކޮންމެހެން ކަސްޓަމްސްއަށް
ހާޒިރުވެގެން މެނުވީ ބަޔާން ނުނެގޭނެ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ މީހަކު ކަސްޓަމްސްއަށް
ހާޒިރުކުރަންވާނީ އެ މީހަކަށް ދަތިނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

މީހުން ހާޒިރުކުރެވޭ ގަޑި

392.

ހާޒިރުވާއިރު ކާކުކަން

393.

ޢންމު ހާލަތުގައި
ކަސްޓަމްސްއިން ކުރާ ތަޙުޤީޤަށް ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ މީހުން ފިޔަވައިާ ،
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކުގައި އެއްވެސް މީހަކު ތަޙުޤީޤަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
(ހ)

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

(ށ)

ރޭގަނޑު  22:30ން ހެނދުނު  07:30އަށް؛

ްމހުގެ ހަވީރު  17:30އާއި ރޭގަނޑު  21:00އާ ދެމެދު.
(ނ) ރަމަޟާނ ަ

އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ގެނައުން

(ހ)

މައްސަލަތަކާ

ގުޅިގެން

ކަސްޓަމްސްއަށް

ހާޒިރުވާއިރު،

އެ

މީހެއްގެ

ދިވެހި

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެންނަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މުދަލާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުން އެ މީހެއްގެ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އިތުރުން އެ މައްސަލާގައި ކަސްޓަމްސްއަށް
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން
ސޮއިކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު ގެންނަންވާނެއެވެ .ކުންފުނި ފިހާރަފަދަ ތައްގަނޑު
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ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގެ ތައްގަނޑު އެލިޔުމުގައި ޖަހަންވާނެއެވެ .އަދި
ހާޒިރުވާ ފަރާތަކީ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ނަމަ ،އެކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
ގެންނަންވާނެއެވެ.
އެކި ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް

394.

ހާދިސާ ނުވަތަ ކުށް

395.

މީހުން ހާޒިރުކުރުން

ކަސްޓަމްސްއަށް

ބޭނުންވެއްޖެ

ހިނދެއްގައި

ދައުލަތުގެ

ސަލާމަތީ

ޚިދުމަތްތަކުގެ

އެހީތެރިކަމާއެކު މީހުން ހާޒިރުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު
ކުށުގެ ވެށި (ސީން އޮފް ކްރައިމް)

ހިނގިތަން ބަންދުކުރުން

ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގައި ބޭނުންވާ މާއްދީ ހެކި ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި،
ނުވަތަ ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއްގެ ޒާތުން އެކަމެއް ހިނގިތަން ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް
ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެއްޖެނަމަ ،ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކާއި
އކުށެއް ނުވަތަ
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ އުޅަނދާއި އެހެނިހެން ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ެ
ިޚތިޔާރު
ހާދިސާއެއް ހިނގި ތަނަކަށް ވަކިބަޔަކަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ބަންދުކުރުމުގެ އ ު
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހާދިސާ ނުވަތަ ކުށް

396.

ހާދިސާ ނުވަތަ ކުށް

397.

ހިނގިތަން

(ހ)

ހާދިސާ ހިނގިތަނަކީ ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް
ހިނގާފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކާއި އެ ތަނެއްގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ.

(ށ)

ކުށް ހިނގި ތަނަކީ ،ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ހިނގާފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކާއި އެ
ނވަތަ ކުށެއް
ތަނެއްގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެއްޗާއި ކުށެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ު
ތނެކެވެ.
ކުރިކަން ދޭހަކޮށްދޭ ކޮންމެ އެއްޗަކާއި އެ އެއްޗެއް ހުރި ނުވަތަ އޮތް ަ

ހިނގިތަން ކަނޑައެޅުން

(ހ)

ވަކި ތަނެއް ނުވަތަ ތަނަކުން ބައެއް ނުވަތަ ވަކި ސަރަޙައްދެއް އެއީ ހާދިސާ
ހިނގިތަން ކަމުގައި ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން ކަމުގައި ކަނޑައަޅާނީ އެ ހާދިސާ
ހިނގިތަން ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން ބަލައި ފާސްކުރުމާ ހަވާލުވެހުރި އެންމެ އިސް
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރެވެ.

(ށ)

އެ ހާދިސާ ހިނގިތަން ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެކަމެއްގެ ޒާތުން
އެ ކަމެއް ހިނގިތަން ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ
ސަބަބުތަކެއް ހުރިތޯ ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

ުވތަ
(ނ) އެ ހާދިސާ ހިނގިތަން ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން ކަނޑައެޅުމުން އެ ތަން ނ ަ
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އެ ސަރަޙައްދު ފާޅުކޮށް އެނގޭގޮތަށް ފާހަގަކުރަންވާނެއެވެ.
ހާދިސާ ނުވަތަ ކުށް
ހިނގިތަނަށް ވަނުން

398.

(ހ)

ހާދިސާ ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަށް ނުވަތަ ސަރަޙައްދަށް
އެއްވެސް މީހަކަށް ވަދެވޭނީ އެ ތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިސް
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން އޭނާ އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް މީހަކު ،ހާދިސާ
އ މީހަކު އެ
ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަނަށް ވަދެއްޖެނަމަެ ،
ިޚތިޔާރު އެ
ތަނުން ވަގުތުން ނުކުތުމަށް އަންގައި ،އެ މީހަކު އެ ތަނުން ނެރުމުގެ އ ު
ތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އިސް ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުށްހިނގިތަން ރައްކާތެރި

399.

ހާދިސާ ނުވަތަ ކުށް

400.

ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ތަނެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ ބައެއް ނުވަތަ ސަރަޙައްދެއް ،އެއީ ހާދިސާ ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން
ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިންވެސް އެ ތަނަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ހިނގާފައިވާ ތަނެއް ކަމުގައި
ެނވާ ސަބަބުތަކެއް
ވާނަމަ ،ނުވަތަ އެތަނުގައި ޖިނާއީ ކުށެއް ހިނގިކަން ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގ ް
ހުރިނަމަ ،އެ ތަނުން މާއްދީ ހެއްކެއް ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް އެއްވެސް މީހަކު
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ހިނގިތަން ބަންދުކޮށްފައި

ހާދިސާ ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ތަނެއް ބަންދުކޮށްފައި ބާއްވަންވާނީ
އެކަމުގެ ޒާތުން އެ ތަނެއް ރައްކާތެރިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެންމެ ކުރު

ބޭއްވޭނެ މުއްދަތު

މުއްދަތަކަށެވެ .މިގޮތަށް ބަންދުކުރެވޭ ތަނެއް  12ގަޑިއިރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް
ބަންދުކުރެވޭނީ ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ ޑައިރެކްޓިވްގެ ދަށުންނެވެ.

އިސްތިސްނާވުން

401.

ހެއްކާއި ގަރީނާ ހޯދުމާއި

402.

ހާދިސާ ނުވަތަ ކުށް ހިނގިތަން ކަމަށް ކަނޑައެޅޭ ތަނަށް ނުވަނުމުގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ
ިދނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން
ފުރާނައަށް ނުރައްކަލެއް ލިބ ޭ
މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް އެ ތަނަކަށް އެވަގުތު ވަނުން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން
އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

އަށްވަނަ ބާބު
ހެއްކާއި ގަރީނާ ހޯދައި ރައްކާކުރުން

ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުން

(ހ)

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހުންގެ އިނގިލީގެ
ނިޝާން ،ސޮޔާއި އަތު ލިޔުމުގެ ސާމްޕަލް ،ހަށިގަނޑުގެ ސާމްޕަލް އަދި އެނޫންވެސް
ހެއްކާއި ގަރީނާ ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާހެއްކާއި ގަރީނާ ނެގުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ) ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ނެގޭ ހުރިހާ ސާމްޕަލްތަކެއް ނުވަތަ ހެއްކާއި
ގރީނާ ކަސްޓަމްސްއިން ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
ަ
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް

403.

ފޮޓޯ ނެގުން

404.

ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ރެކޯޑްތައް

405.

ތަޙުލީލުކުރުން

އެކިއެކި މައްސަލަތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި،
މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި ،މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ގެންގުޅޭ
އާލާތްތައް

ހިފަހައްޓައި،

އެ

ތަކެތި

ތަޙުލީލުކުރުމުގެ

އިޚުތިޔާރު

ްސއަށް
ކަސްޓަމ ް

ލިބިގެންވެއެވެ.
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ މީހެއްގެ ފޮޓޯ ނެގުމަށް އިންކާރު ކުރާނަމަ ،އެ
މީހެއްގެ ހުއްދައާ ނުލައި އެ މީހެއްގެ ފޮޓޯ ނެގުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއިދަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފު
ކަސްޓަމްސްއަށް

ވެއްޖެކަމަށް

ޤަބޫލުކުރެވޭ

ހާލަތްތަކުގައި،

ތިންވަނަ

ފަރާތެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަ ސާފުވުމަށް
ނުވަތަ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ސާބިތުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް
ކަސްޓަމްސްއަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ތިންވަނަ
ފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެދެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ަކށް ލިބިފައިވާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތިންވަނަ ފަރާތ ަ
މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ލިޔުމަކުން އެދިއްޖެނަމަ އެގޮތުން އެދުނު
މަޢުލޫމާތެއް އެ ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއިން ހޯދަން އެދޭ
ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ނުދިނުމަކީ ކުށެކެވެ.
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ނުވަވަނަ ބާބު
ތަޙުޤީޤާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރުން

މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

406.

ކުށުގެ ވެށީގެ މަޢުލޫމާތު

407.

ދެވޭ މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއިން

408.

މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުން

409.

ކަސްޓަމްސްއިން ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން މީޑިޔާ
މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ކުށުގެ ވެށީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގަނިކޮށް
ނެގިފައިވާ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ތަޙުޤީޤަށް ހުރަސް ނޭޅޭ ގޮތުގެ މަތިން ހާމަކުރުން؛

(ށ)

ތަޙުޤީޤަށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ނަގާފައިވާ މީހެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ
ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ފޮޓޯއެއް ނުވަތަ ވީޑިއޯއެއް ހާމަކުރުން؛

މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރުން

ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ ޖިނާއީ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ތަނަކާ ބެހޭގޮތުން
މޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭނަމަ ،އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި
މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަކުން ަ
ޢަމަލު ކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
(ހ)

ކުށުގެ ހާދިސާ ހިނގާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި މީޑިޔާގެ ފަރާތްތައް ފޮޓޯ ނަގައި ،ވީޑިއޯ
ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ އެހާދިސާއެއް ހިނގި ސަރަޙައްދުގައި ،ހިނގި ކަމެއް
ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ހުރަސް ނޭޅޭ ގޮތެއްގެ މަތިން
ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

(ށ)

ކުށުގެ ހާދިސާއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ މީހެއްގެ އިންޓަވިއުއެއް މީޑިޔާއަށް
ހާމަކުރަން ބޭނުންވާ ޙާލަތެއްގައި ހުރިހާ މީޑިޔާތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނެތް
ނަމަ ،އެ ތަނެއްގައި ތިބި މީޑިޔާގެ ފަރާތްތަކުން ޙިއްސާކުރާ ގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކުން
ކަނޑައަޅާ ފޮޓޯގްރާފަރަކާއި ވީޑިއޯ ކެމެރާމަނަކާއި ޖަރނަލިސްޓަކަށް އެފުރުޞަތު
ދެވިދާނެއެވެ.

އޮޅުވާލުން

ކަސްޓަމްސްއިން މީޑިޔާއަށް ހާމަކުރި މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުވާލައިގެން ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ
މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްގެން ޢާންމުންނަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ގެނެސްދީފައިވާނަމަ،
ލބިގެންވެއެވެ.
އެފަދަ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަ ނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ި
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު މީޑިޔާއަށް ހާމަނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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(ހ)

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ
ތަޙުޤީޤަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު:

(ށ)

ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛

(ނ) މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުން އެކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ނުލިބިދާނެފަދަ
ހާލަތްތަކުގައި؛
(ރ) ޤާނޫނެއް ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ ސިއްރު
މަޢުލޫމާތު؛
(ބ)

ުލމާތު؛
މީހެއްގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ މަޢ ޫ

(ޅ)

ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު؛

(ކ)

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްޓަކައި
ައވާ ޞައްޙަ
ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މުޢާމަލާތް ކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފ ި
އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލު ނުކުރެވިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތު؛

(އ)

ހއްދަ ކުރާ
އަމަންޢާންމާއި ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ު
ުލމާތު؛
ގޮތެއްގެ މަތިން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހުރަސް އެޅޭފަދަ މަޢ ޫ

(ވ)

ޢިމާރާތުގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ނުވަތަ އުޅަނދެއްގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ
ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު؛

(މ)
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވިދާނެ
ގޮތްތައް

410.

ހިފެހެއްޓިފައިވާ މީހަކު ފިލުމަށް ފަސޭހަވާފަދަ މަޢުލޫމާތު.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަސްޓަމްސްއިން ރަސްމީކޮށް މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު
ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ.
(ހ)

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް؛

(ށ)

ފެކްސް؛

(ނ) އީމެއިލް؛
(ރ) ވެބްސައިޓް؛
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(ބ)

ފޯނުން؛

(ޅ)

އެސް.އެމް.އެސް؛

(ކ)

އިންޓަރވިއު.

ސާދަވަނަ ބައި
ހިފެހެއްޓޭ މުދަލާއި އެހެނިހެން ތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
ގެނެވޭތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭ

( 411.ހ)

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

އުސޫލު

އެކިފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާފައި ދާ ތަކެއްޗާއި ،ބަދަލު ދިނުމަކާ ނުލައި އަތުލެވޭ
ތަކެއްޗާއި އަދި އެނޫންވެސް ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާ މެދު
ޢަމަލުކުރާނީ މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
ބެހެއްޓޭނީ އެ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގައެވެ .މިގޮތުން ތަކެތި
ބެހެއްޓޭ ތަނަކީ އެ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ނުލިބޭނެގޮތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެހެއްޓޭ
ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ތަކެތި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ
ހުއްދަ ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާމެދު
ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.

 412.ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ހުއްދަ
ނަގައިގެން އެތެރެކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހުއްދަ ނެތި ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ،ނުވަތަ އެފަދަ
އިދާރާތަކުން އެފަދަ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައި ހުންނަ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް
ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ،އެފަދަ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ނުފެތޭ ތަކެތި ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު އެ
ތަކެއްޗާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިގޮތުން އެފަދަ ތަކެއްޗާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ،މިގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަނަ
ބައިގެ

ދެވަނަ

ބާބުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

"ކަސްޓަމްސްގެ

ކޮންޓްރޯލުގެދަށަށް

ގެނެވޭ

ތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީ" ންނެވެ .އަދި މިފަދަ ތަކެތި ނައްތއިލުމަށް
ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،ތަކެތި ނައްތާލަންވާނީ ،އެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް
222

އެތެރެކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
ހިފެހެއްޓޭ މުދާ ދައުލަތަށް
ނެގުން

( 413.ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި
ނުވާހާ ހިނދަކު ،ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ ކޮންމެ މުދަލަކީ ނުވަތަ
އެއްޗަކީ ނުވަތަ އުޅަނދަކީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ނެގިދާނެ ތަކެއްޗެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގު 100,000
(އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށްނަމަ ،އެފަދަ މުދަލެއް ދައުލަތަށް ނެގުމުގައި ޝަރުޢީ
މަރުޙަލާ ނިންމާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދައުލަތަށް ނެގޭ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ދައުލަތުގެ މިލްކެއް ކަމުގައި
ބެލޭނެއެވެ.

އަދި

ސަރުކާރުން

ކަނޑައަޅާ

ގޮތެއްގެމަތިން

އެ

އެއްޗަކާމެދު

ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ކަރުދާހުގެ ބާވަތްތައް
ނައްތާލުން

 414.ނައްތާލަންޖެހޭ ކަރުދާހަކީ މަސްތުވާއެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ
ނވަތަ އެ
އާލާތެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނޫންނަމަ ،ކަނޑައެޅޭ ވަކިސައިޒަކަށް އެލިޔުމެއް ު
ކަރުދާހެއް އެ ލިޔުމެއް ކިޔަންނޭގޭވަރަށް ކުދިކޮށް ކޮށައިގެން (ޝްރެޑަރ އެއް ބޭނުންކޮށްގެން)
ނައްތާލެވިދާނެއެވެ.

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި
މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ
އާލާތްތައް ނައްތާލުން
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި
މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ

ާތތައް މޯލްޑިވްސް
 415.ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލެވޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލ ް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
( 416.ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލެވޭ ،މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްގެ އެކިއެކި
ތަމްރީންތަކުގައި ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މަދު

އާލާތްތައް ތަމްރީންތަކުގައި

މިންވަރެއް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދައާއެކު މޯލްޑިވްސް

ބޭނުންކުރުމަށް ބެހެއްޓުން

ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ނުފޮނުވައި ބެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލެވޭ ،މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކަކީ ކަސްޓަމްސްގެ
އެކިއެކި ތަމްރީންތަކުގައި ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއްނަމަ،
ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓައިގެން އިތުރުބޭނުމެއް ހިފިދާނެ
އ ނިންމި
އެއްޗެއް ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނިންމައިފިނަމަ ެ
ބޭނުމަކަށް ،ބޭނުން ހިފޭ އެންމެ މަދު އަދަދަކަށް ،އެ އެއްޗެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ިގންވެއެވެ.
ސަރވިސްއަށް ނުފޮނުވައި ބެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބ ެ

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
ގެނެވޭ އެހެނިހެންތަކެތި

 417.ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއި ،ހިފެހެއްޓޭ
ތަކެއްޗާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާއި ،އެކިފަރާތްތަކުން
223

ތަމްރީންތަކުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް ބެހެއްޓުން

ދޫކޮށްލާފައި ދާ ތަކެއްޗާއި ،ބަދަލު ދިނުމަކާ ނުލައި އަތުލެވޭ ތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްގެ
އެކިއެކި ތަމްރީންތަކުގައި ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއްނަމަ ،ނުވަތަ
ކަސްޓަމްސްގެ ހެރިޓޭޖް ސެންޓަރުގައި ބަހައްޓައިގެން އިތުރު ބޭނުމެއް ހިފިދާނެ އެއްޗެއް
ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ނިންމައިފިނަމަ އެ ނިންމި ބޭނުމަކަށް ،ބޭނުން
ހިފޭ އެންމެ މަދު އަދަދަކަށް ،އެ އެއްޗެއް ނައްތާނުލައި ބެހެއްޓުމުގެ އިޚުތިޔާރު
ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަކެތި

( 418.ހ)

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

ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެކިފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާފައި ދާ ތަކެއްޗާއި ،މިލްކުވެރިއަކު އެނގެން ނުހުންނަ
ުދލުގެ ގޮތުގައި
މުދަލާއި ،ބަދަލު ދިނުމަކާ ނުލައި އަތުލެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަރުމ ަ
ުމށްފަހު ،އެއިން
ބެލެވޭތަކެއްޗާއި ،ގަހަނާ ފަދަ އަގުބޮޑު ތަކެތި ،ނީލަމުގައި ވިއްކާލ ަ
ލިބޭ ފައިސާ ދައުލަތުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދަ ތަކެތި ނީލަންކިޔަން ފަށާނެ އެންމެ ކުޑަ
އަގު ކަނޑައަޅާނީ ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ .މިގޮތުން އަގު ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ،މިފަދަ
ތަކެތި ނީލަންކިޔުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއާ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޝަރީޢަތުން ވަކިގޮތަކަށް
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ހިމެނޭނަމަ ،އެ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވޭނީ ޝަރީޢަތުން
އެ ތަކެއްޗާމެދު ވަކިގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.

ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ކުރާ ފަރާތް

( 419.ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލެވޭ ތަކެތި ނައްތާލުމާ ގުޅޭގޮތުން
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން
ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވޭ ތަކެއްޗާއި ދައުލަތަށް ނެގޭ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ކުރާނީ މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ،
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ގޮތެއްނިންމާ ކޮމިޓީންނެއެވެ.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްއިން
ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން
ކޮމެޓީއަށް

ހުށަހަޅަންވާނީ

އެ

އެއްޗެއް

ބެލެހެއްޓުމާ

ހަވާލުވެފައިވާ

ސެކްޝަނަކުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ތަކެތި ނުހިމެނޭނެއެވެ.
(ނ)

ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ވަގުތުން ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ތަޙުލީލު
ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ހިމެނޭނަމަ ،އެ އެއްޗެއް ތަޙުލީލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
އެންމެކުޑަ މިންވަރެއް ރައްކާކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރާ
ފަރާތުން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
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(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަޙުލީލުކުރުމަށް ރައްކާކުރަންވީ
މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ކޮމެޓީންނެވެ .މިގޮތުން ރައްކާކުރުމަށް ކަޑައެޅޭ އަދަދު އެ
މައްސަލައެއް ނިމެންދެން އެ ތަކެތި ގަވާއިދުން ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ހިފެހެއްޓޭ މުދަލާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް

( 420.ހ)

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއި،
ހިފެހެއްޓޭ

ކަނޑައެޅުން

ތަކެއްޗާއި،

ކަސްޓަމްސްގެ

ބެލުމުގެ

ދަށުގައި

ބެހެއްޓޭ

ތަކެއްޗާއި،

އެކިފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާފައި ދާ ތަކެއްޗާއި ،މިލްކުވެރިއަކު އެނގެން ނުހުންނަ
މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
މިގޮތުން އެފަދަ މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ މިގަވާއިދުގެ ފަނަރަވަނަ
ބައިގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެދަށަށް ގެނެވޭ
ތަކެއްޗާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީ" ންނެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތެއްނަމަ،

އެ

ތަކެތި ވިއްކާލުމުގެ ކުރިން އެ ތަކެއްޗަކީ އިންސާނުން ކެއުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަކެތިތޯ
ބެލުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާނެ އެންމެ ދަށް އަގު
އ މުދަލަށް
ކަނޑައަޅާނީ ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ .މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ އަގުގެ ތެރޭގައި ެ
ދައްކަންޖެހޭ ޑިއުޓީ ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ޢާންމު ސިއްޙަތަށް ނުވަތަ
ޢާންމުންގެ ސަލާމަތަށް

( 421.ހ)

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

ނުރައްކާވެދާފަދަ މުދާ

ނހުންނަ މުދަލަކީ
އެކިފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާފައިދާ ތަކެއްޗާއި ،މިލްކުވެރިއަކު އެނގެން ު

ނައްތާލުން

ުދލެއް ނަމަ،
ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ޢާންމުންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާފަދަ މ ަ
ތކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ަ
)(1

ޕެރިޝަބަލް ނުވަތަ އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ތެރެއިން
އިންސާނުން ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރަން ޞިއްޙީގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ ތަކެތި
ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން
ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

)(2

ހިފެހެއްޓިފައިހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޢާންމުންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާފަދަ
އެއްޗެއްކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ ތަކެތި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ
އިދާރާއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ،އެ އިދާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން
ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއި،
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ހިފެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާއި،
އެކިފަރާތްތަކުން ދޫކޮށްލާފައިދާ ތަކެއްޗާއި ،މިލްކުވެރިއަކު އެނގެން ނުހުންނަ މުދަލުގެ
ތެރެއިން މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވިއްކާލާ މުދަލުން ލިބޭ ފައިސާ ،އެ މައްސަލަ
ނިމެންދެން ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓިދާނެއެވެ.
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ
ތަކެތި ނައްތާލުން

( 422.ހ)

ަނވި ބާވަތްތައް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މަނާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަންނ ި
ނައްތާލުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީއާ
ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

1.

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު؛

2.

ބަޑިބޭސް؛

3.

ގޮވާ އެއްޗެހި؛

4.

ދިރޭ އޫރު؛

5.

ކއްތާ؛
ު

6.

ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރު؛

7.

ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް؛

8.

މަސް ހިފާ ނުވަތަ މަސް މަރާ ބަޑި.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރުން މަނާ އެހެން އެއްޗެހި ނައްތާލާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2011
ަށން
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނު) ގެ  92ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދ ު
ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި
ހުންނަ މުދާ ނައްތާލުން

( 423.ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް އަށް ވެއްދުމަށްގެންނަ ޝިޕްމަންޓުގައި ހުންނަ ބަނގުރާ އެޅި
ހުސްފުޅިއާއި،

ލީކުވެ

ހަލާކުވެފައި

ހުންނަ

ތަކެތިނައްތާލަންވާނީ،

ބޮންޑެޑް

ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ.
(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ބަހައްޓާފައިހުންނައިރު ،ތަޅައިގެންދާބަނގުރާ ފުޅިއާއި،
ލީކުވެ ހުސްވެފައި ހުންނަބަނގުރާ އެޅި ފުޅި ނައްތާލަންވާނީ ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް
ހިންގާ ފަރާތުގެހާޒިރުގައިކަސްޓަމްސްއިންނެވެ.

(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެގެން ނައްތާލާ ތަކެތި ފިޔަވައި ،އެހެނިހެން ތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކައި
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަކީ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި
ހުންނަ މުދާ ،މުއްދަތު

( 424.ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދާ ،މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ
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ހަމަވުމުން ނުވަތަ ހަލާކުވުމުން

ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން މުދާ ނައްތާލުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް

ނައްތާލުމަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުން

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މުދާ ނައްތާލެވޭނީ އެ މުދަލަށް ޑިއުޓީ
ދެއްކުމުންނެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛

2.

ްދތު ހަމަވެފައި ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ މުދަލުގެ ތަފްސީލާއި އަގު އެނގޭނެ
މުއ ަ
ލިޔުމެއް ނުވަތަ މުދަލުގެ އިންވޮއިސް.

(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ހުންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މުދަލެއް ހަލާކުވެގެން
ެއލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ
އެ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއެއްގައި ހުންނަ އެހެން މުދަލަކަށް ގ ް
އ މުދާ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބުމުގެ ކުރިން ެ
ނައްތާލަންވާނެއެވެ.

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި
ހުންނަ މުދާ ނައްތާލުން

( 425.ހ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި ބަހައްޓާފައިހުންނައިރު ،ތަޅައިގެންދާ ބަނގުރާ ފުޅިއާއި،
ހލޭ ފިހާރަ
ލީކުވެ ހުސްވެފައި ހުންނަ ބަނގުރާ އެޅި ފުޅި ނައްތާލަންވާނީ ،ޑިއުޓީ ި
ހިންގާ ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ.

(ށ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި ބަހައްޓާފައިހުންނައިރު ،ތަޅައިގެންދާ ބަނގުރާ ފުޅިއާއި،
ހލޭ ފިހާރަ
ލީކުވެ ހުސްވެފައި ހުންނަ ބަނގުރާ އެޅި ފުޅި ނައްތާލަންވާނީ ،ޑިއުޓީ ި
ހިންގާ ފަރާތުގެ ހާޒިރުގައި ކަސްޓަމްސްއިންނެވެ.

(ނ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
ޚިލާފުވެގެން ނައްތާލާ ތަކެތި ފިޔަވައި ،އެހެނިހެން ތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކައި
ޒންމާއެކެވެ.
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަކީ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގާ ފަރާތުގެ ި

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިގައި
ހުންނަ މުދާ މުއްދަތު

( 426.ހ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކުގައި ހުންނަ މުދާ ،މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ
ހަލާކުވުމުގެ

ހަމަވުމުން ނުވަތަ ހަލާކުވުމުން

ސަބަބުން

ނައްތާލުމަށް

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިޔުންތައް

ަނވާނެއެވެ .އަދި މުދާ ނައްތާލެވޭނީ އެ މުދަލަށް ޑިއުޓީ
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅ ް

ނައްތާލުމަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުން

ދެއްކުމުންނެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  6ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން؛

2.

މުއްދަތު ހަމަވެފައި ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ މުދަލުގެ ތަފްސީލާއި އަގު އެނގޭނެ
ލިޔުމެއް ނުވަތަ މުދަލުގެ އިންވޮއިސް.

(ށ)

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކުގައި ހުންނަ މުދަލުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މުދަލެއް ހަލާކުވެގެން
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އެ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކުގައި ހުންނަ އެހެން މުދަލަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބުމުގެ ކުރިން އެ މުދާ
ނައްތާލަންވާނެއެވެ.
ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ

( 427.ހ)

މީގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ
ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށްފަހު ،އެ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން ބަނދަރު ހިންގާ

ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެފަރާތްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޭންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ އިތުރަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފައިސާއެއްވާނަމަ ،އެ ފައިސާއާއި އެ މުދާ ނީލަން ކިޔުމަށް ހިނގި ޚަރަދު
ކެނޑުމަށްފަހު ،ބާކީވާ ފައިސާ އެ މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ދޭންވާނެއެވެ.

ބިދޭސީން ގެންނަ ބަނގުރަލާއި

 428.އުނިކުރެވިފައި

ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ޚަރަދު

ޤނޫނާއި ގަވާއިދާ
 429.ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކަސްޓަމްސްގެ ާ

އޫރުމަސް ނައްތާލުން

ޚިލާފުވެގެން ނައްތާލާ ތަކެތި ފިޔަވައި ،އެހެނިހެން ތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
ޚަރަދުތައް ކުރުމަކީ އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ތަކެތި ނައްތާލުން

( 430.ހ)

ްރލުގެ ދަށަށް
ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލާ ތަކެތި ނައްތާލަންވާނީ ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓ ޯ
ގެނެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ގޮތެއްނިންމާ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅާ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ
އިތުރުން މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

(ށ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ނައްތާލެވޭ

ތަކެތި

ނައްތާލުމުގައި ،އެ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ބޭލި ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތެއްގެ އޮފިޝަލަކު
ބައިވެރި ކުރަންވާނެއެވެ.
ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

ުރވޭގޮތް
 431.ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓޭ ތަކެއްޗާއި އެތަކެއްޗާމެދު ޢަމަލުކ ެ
ކަސްޓަމްސްގައި ރިކޯޑުކޮށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުން

 432.ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުން
އދި މުދަލުގެ
ހިތްހަމަނުޖެހޭ މައްސަލައެއްވާނަމަ ،އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބަލައިދިނުމަށް ެ
ވެރިފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ ބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ
ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ގޮތެއްނިންމާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
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ފަނަރަވަނަ ބައި
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޓީތައް
އެއްވަނަ ބާބު
އޭޖެންޓުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

433.

ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

434.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންނާގުޅޭ މަސައްކަތްތައް
ޭޖންޓުންގެ
ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ،އ ެ
މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީއެއް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް
އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ  07މެންބަރުންގެ
ްޝންތަކުން
މައްޗަށެވެ .މި  07މެންބަރުންނަކީ ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ސެކ ަ
ކަނޑައެޅޭ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއެކެވެ.

(ނ) ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއި ވައިސް ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއެވެ.

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވާނީ ކޮމިޓީގެ

ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
(ރ)

ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ހ)

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
1.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛

2.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

3.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް
ގެންދިއުން

4.

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ
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މައްސަލަތަކުގައި ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ މެންބަރު ނުވަތަ މެންބަރުން އެފަދަ
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިނުކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ މެންބަރުންގެ ނުފޫޒު އެ
މައްސަލައަކަށް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ރޭވުން.
(ށ)

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ،ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕާސަނަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ވައިސް
ޗެއަރޕާސަނެވެ.

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

435.

ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް

436.

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

437.

(ހ)

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުމަށް
ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ށ)

ކޮމިޓީގެ

ބައްދަލުވުމެއްގެ

ުރހާ
ހ ި

ޔައުމިއްޔާ

ލިޔެ

ބެލެހެއްޓުމަކީ

ކޮމެޓީގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ހ)

ކޮމިޓީގެ

ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވޭނީ

މަދުވެގެން

05

(ފަހެއް)

މެންބަރުން

ހާޒިރުވެގެންނެވެ .ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ކަނޑައަޅާދުވަހު( 05 ،ފަހެއް) މެންބަރުން
ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ އެހެން ތާރީޚެއް ،ރިޔާސަތުން
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މެންބަރަކަށް ބައްދަލުވުމަކަށް
ހާޒިރުވެވެން

ނެތްނަމަ،

ބައްދަލުވުން

ބޭއްވުމަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ވަގުތުގެ

ލަސްވެގެން ( 03ތިނެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން އެކަން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.
ަތތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
އޭޖެންޓުންގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔ ު
މިވަނީއެވެ.
(ހ)

އޭޖެންޓުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
ކުރުމާއި ،އެގޮތުން ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން؛

(ށ)

އޭޖެންޓުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުން .

(ނ) އޭޖެންޓުންނާ

ގުޅޭގޮތުންލިބޭ

ޝަކުވާތަކާއިހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތައް

ބަލައި

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ ،އެ މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން؛
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(ރ)

އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ލައިސަންސް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިމާވާ އިދާރީ
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން؛

(ބ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނުކޯސްތަކުގެ މުޤައްރަރު އެކުލަވާލުމާއި،
ތަމްރީނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްކުރުން؛

(ޅ)

ކަސްޓަމްސްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އޭޖެންޓުންނަށް ދިނުމާއި އޭޖެންޓުން ތާޒާކުރުމާ
ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން؛

(ކ)

އޭޖެންޓުންނާއި ކަސްޓަމްސްއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުމާއި ،އޭޖެންޓުންގެ
ްޖހޭ ކަންތައްތައް
އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ކަސްޓަމްސްއާމެދު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަނ ެ
ކުރުން؛

(އ)

އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާ ބެހޭގޮތުން އުސޫލުތައް ތައްޔާރުކުރުން؛

(ވ)

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި
ބައިވެރިނުވުން އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން؛

(މ)

ްވނަ ފަރާތެއްގެ
އޭޖެންޓުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ ނުވަތަ ޝަކުވާއަކީ ތިނ ަ
ަތށް
މަޞްލަޙަތު އެކުލެވޭ ކަމަކަށް ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ މައްސަލައިގެ ބާވ ަ
ޮތން ކޮމިޓީގައި
ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގ ު
މަޝްވަރާކުރާއިރު،

އެ

މައްސަލަ

ހުށަހެޅި

ފަރާތް،

އެމަޝްވަރާތަކުގައި

ބައިވެރިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.
(ފ)

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ،ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އންގުން.
ނިންމުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް ެ

ދެވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ގޮތެއްނިންމާ ކޮމިޓީ
ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

438.

(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން ނައްތާލަންޖެހޭތަކެއްޗާއި ،ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ
ތަކެތީގެ ތެރެއިން ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވޭ ތަކެއްޗާއި ދައުލަތަށް ނެގޭ ތަކެއްޗާ
ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި" ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ
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ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ،ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ.
(ށ)

"ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމިޓީ"
އެކުލެވިގެންވަނީ  07މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .މި  07މެންބަރުންނަކީ މަސައްކަތާ
ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކުން ކަނޑައެޅޭ މެންބަރުންނަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ނ) ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއި ވައިސް ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއެވެ.

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވާނީ ކޮމިޓީގެ

ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

439.

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

440.

(ރ)

ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ހ)

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
1.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛

2.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

3.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް
ގެންދިއުން

4.

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ
މައްސަލަތަކުގައި ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ މެންބަރު ނުވަތަ މެންބަރުން އެފަދަ
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިނުކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ މެންބަރުންގެ ނުފޫޒު އެ
މައްސަލައަކަށް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ރޭވުން.

(ށ)

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ،ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕާސަނަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ވައިސް
ޗެއަރޕާސަނެވެ.

(ހ)

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުމަށް
ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ށ)

ކޮމިޓީގެ

ހުރިހާ

ބައްދަލުވުމެއްގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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ޔައުމިއްޔާ

ލިޔެ

ބެލެހެއްޓުމަކީ

ކޮމެޓީގެ

ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް

441.

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

442.

(ހ)

ކޮމިޓީގެ

ބޭއްވޭނީ

ބައްދަލުވުމެއް

މަދުވެގެން

(ފަހެއް)

05

މެންބަރުން

ހާޒިރުވެގެންނެވެ .ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ކަނޑައަޅާދުވަހު( 05 ،ފަހެއް) މެންބަރުން
ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ އެހެން ތާރީޚެއް ،ރިޔާސަތުން
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މެންބަރަކަށް ބައްދަލުވުމަކަށް
ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ލަސްވެގެން
( 03ތިނެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން އެކަން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ

ކޮންޓްރޯލުގެ

ގެނެވޭ

ދަށަށް

ތަކެއްޗާމެދު

ގޮތެއްނިންމާ

ކޮމިޓީގެ

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާގުޅޭ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ
ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،އެގޮތުން ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން؛

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ

ކޮންޓްރޯލުގެ

ދަށަށް

ގެނެވޭ

ތަކެއްޗާ

ގުޅޭގޮތުން

ހުށަހެޅޭ

މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުން.
(ނ) ކަސްޓަމްސްގެ

ކޮންޓްރޯލުގެ

ދަށަށް

ގެނެވޭ

ތަކެއްޗާ

ގުޅޭގޮތުން

ލިބޭ

ޝަކުވާތަކާއިހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ
މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ،އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ ކަމާބެހޭ
ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން؛
(ރ) އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި
ބައިވެރިނުވުން އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން.
(ބ)

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ
ނުވަތަ ޝަކުވާއަކީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު އެކުލެވޭ ކަމަކަށް ނުވާނަމަ،
ނުވަތަ އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ
އެޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރާއިރު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
އެމަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

(ޅ)

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ،ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އންގުން.
ނިންމުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް ެ
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ތިންވަނަ ބާބު
ޓެރިފް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

443.

ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

444.

(ހ)

އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް މުދާ ގިންތިކުރުމަށާއި ،މުދާ ގިންތިކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގައި ލަފާދީ އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި "ޓެރިފް
ކޮމެޓީ" ގެ ނަމުގައި ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް ކޮމިޓީއެއް
އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

"ޓެރިފް ކޮމެޓީ" އެކުލެވިގެންވަނީ  07މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .މި 07
ްނށް
މެންބަރުންނަކީ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ސެކްޝަންތަކުން ކަނޑައެޅޭ މެންބަރުނ ަ
ވާންވާނެއެވެ.

(ނ) ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއި ވައިސް ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއެވެ .ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވާނީ ކޮމިޓީގެ
ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.
(ރ)

ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ހ)

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
1.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛

2.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

3.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް
ގެންދިއުން؛

4.

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ
މައްސަލަތަކުގައި ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ މެންބަރު ނުވަތަ މެންބަރުން އެފަދަ
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިނުކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ މެންބަރުންގެ ނުފޫޒު އެ
މައްސަލައަކަށް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ރޭވުން.

(ށ)

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ،ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަނަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް
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މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ވައިސް
ޗެއަރޕާސަނެވެ.
ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

445.

ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް

446.

ޓެރިފް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

447.

(ހ)

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުމަށް
ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ށ)

ކޮމިޓީގެ

ހުރިހާ

ބައްދަލުވުމެއްގެ

ޔައުމިއްޔާ

ލިޔެ

ބެލެހެއްޓުމަކީ

ކޮމެޓީގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ހ)

ކޮމިޓީގެ

ބައްދަލުވުމެއް

މަދުވެގެން

ބޭއްވޭނީ

05

(ފަހެއް)

މެންބަރުން

ހާޒިރުވެގެންނެވެ .ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ކަނޑައަޅާދުވަހު( 05 ،ފަހެއް) މެންބަރުން
ްވނެ އެހެން ތާރީޚެއް ،ރިޔާސަތުން
ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެބައްދަލުވުން ބާއ ާ
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މެންބަރަކަށް ބައްދަލުވުމަކަށް
ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ލަސްވެގެން
( 03ތިނެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން އެކަން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ޓެރިފް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދާ ގިންތިކުރުމުގެ
މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން.

(ށ)

މުދާ

ގިންތިކުރުމާ

ގުޅޭ

ކަންތައްތައް

ހަރުދަނާ

ކުރުމަށްޓަކައި

ްޖހޭ
ކުރަނ ެ

ްޖހޭ ބަދަލުތައް
ަތތައް ކުރުމާއި ،އެގޮތުން ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަނ ެ
މަސައްކ ް
ގެނައުން؛
(ނ) މުދާ ދެގޮތަކަށް ގިންތިކުރެވިދާނެ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ މުދާ "ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ
ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ގިންތި
ކުރުމާއި

މިފަދަ

ތަކެތިން

ޑިއުޓީ

ނެގުމުގައި

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

31/79

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް މުދާ
ގިންތިކުރުން.
(ރ) މުދާ ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތައް
ާކށް ގޮތެއް ނިންމުން؛
ބަލައި ދިރާސ ޮ
(ބ)

ދުނިޔޭގެ ކަސްޓަމްސް ޖަމްޢިއްޔާއިން ނެރޭ ކްލެސިފިކޭޝަން އޮޕީނިއަންތަކާއި
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"ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް" ގެ ވަރޝަން
ބަދަލުވެގެން ނެރެވޭ އިޞްލާޙުތަކަށް ޢަމަލީސިފަ ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
(ޅ)

ރާއްޖޭގެ ނޭޝަނަލް ޓެރިފް ނޮމެންކްލޭޗަރގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި
ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

(ކ)

އިންޓަރނޭޝަނަލް ނުވަތަ ރީޖަނަލް ނުވަތަ ބައިލެޓްރަލް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން
ެރފް
ރާއްޖެއަށް ގެންނަ އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ތަކެއްޗަށް ދެވޭ ޓ ި
ކޮންސެޝަން އާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

(އ)

މުދާ ގިންތިކުރުމާގުޅޭ ލިޔުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެލިޔުންތަކަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓަށް ލުމާއި އަދި އެލިޔުންތަކާއި އިޞްލާޙުތައް
ބަލާލެވޭނެގޮތަށް ކަސްޓަމްސްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛

(ވ)

މުދަލުގެ ގިންތި ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އެ މުދަލަކަށް ނުވަތަ އެބާވަތުގެ މުދަލަކަށް
ކުރިން ނަގަމުންދިޔަ ޑިއުޓީ ރޭޓަށް ބަދަލު އަންނަ ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ މުދަލުގެ
އފް
ގިންތި ކަނޑައެޅުން .މިގޮތުން ގިންތި ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޮ
ކަސްޓަމްސްގެ ލަފާގެ މަތިންނެވެ.

(މ)

މުދާ ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ ،އެ މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން؛

(ފ)

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި
ބައިވެރިނުވުން އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން.

(ދ)

މުދާ ގިންތިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކީ ނުވަތަ ޝަކުވާއަކީ ތިންވަނަ
ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު އެކުލެވޭ ކަމަކަށް ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށް
ޮތން ކޮމިޓީގައި
ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގ ު
މަޝްވަރާކުރާއިރު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

(ތ)

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ،ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ްގން.
ނިންމުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް އެނ ު

236

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

448.

ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

449.

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި" ،ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި
އފް ކަސްޓަމްސްގެ ލަފަޔާއެކު މިނިސްޓަރު
ކޮމިޓީއެއް ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޮ
އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވަނީ ތަފާތު  10ދާއިރާއިން ޢައްޔަންކުރެވޭ 21
މެންބަރުންގެ

މައްޗަށެވެ.

މެންބަރުން

ޢައްޔަން

ކުރެވިފައިވާ

ގޮތް

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
 .1މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް

12

 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

01

 .3މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް

01

 .4މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

01

 .5އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

01

 .6މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

01

 .7މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

01

 .8ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޤައުމީ ޖަމްޢިއްޔާ

01

 .9މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ)

01

 .10މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ
01

(މަސީ)

(ނ) ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަންއާއި ވައިސް ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރެވެ.
ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވާނީ ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ
މަތިންނެވެ.
(ރ)

ާސން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.
ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ޗެއަރޕ ަ

(ހ)

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
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1.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛

2.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން؛

3.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް
ގެންދިއުން؛

4.

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ
ުނ އެފަދަ
މައްސަލަތަކުގައި ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ މެންބަރު ނުވަތަ މެންބަރ ް
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިނުކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ މެންބަރުންގެ ނުފޫޒު އެ
މައްސަލައަކަށް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ރޭވުން.

(ށ)

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ،ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕާސަނަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ވައިސް
ޗެއަރޕާސަނެވެ.

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

450.

ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް

451.

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

452.

(ހ)

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުމަށް
ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ށ)

ކޮމިޓީގެ

ހުރިހާ

ބައްދަލުވުމެއްގެ

ޔައުމިއްޔާ

ލިޔެ

ބެލެހެއްޓުމަކީ

ކޮމެޓީގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

(ހ)

ކޮމިޓީގެ

ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވޭނީ

މަދުވެގެން

9

(ނުވައެއް)

މެންބަރުން

ހާޒިރުވެގެންނެވެ .ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ކަނޑައަޅާދުވަހު( 9 ،ނުވައެއް) މެންބަރުން
ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ އެހެން ތާރީޚެއް ،ރިޔާސަތުން
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މެންބަރަކަށް ބައްދަލުވުމަކަށް
ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ލަސްވެގެން
( 03ތިނެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން އެކަން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ވެލުއޭޝަންކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް
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ކުރުމާއި ،އެގޮތުން ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން؛
(ށ)

ވާރލްޑް

ޓްރޭޑް

އޯގަނައިޒޭޝަން

(ޑަބްލިޔޫ.ޓީ.އޯ)

"އެގްރީމެންޓް

އޮން

އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް އާޓިކަލް  VIIއޮފް ދަ ޖެނެރަލް އެގްރީމެންޓް އޮން
ޓެރިފްސް އެންޑް ޓްރޭޑް  "1994ގެ މަޢުލޫމާތާއި މިއެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން ނިންމާ
ްސގެ ވެބްސައިޓަށް ލުމާއި އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ބަލާލެވޭނެގޮތަށް
ނިންމުންތައް ކަސްޓަމ ް
ކަސްޓަމްސްގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛
(ނ) އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި
ބައިވެރިނުވުން އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން.
(ރ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން މުދަލުގެ
އެފް.އޯ.ބީ އަގު  40,000ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު މުދަލާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް
ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން.
(ބ)

މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
އ މައްސަލަ
ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަެ ،
ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން؛

(ޅ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ްވނަ ފަރާތެއްގެ
ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭމައްސަލައަކީ ނުވަތަ ޝަކުވާއަކީ ތިނ ަ
ަތށް
މަޞްލަޙަތު އެކުލެވޭ ކަމަކަށް ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ މައްސަލައިގެ ބާވ ަ
ޮތން ކޮމިޓީގައި
ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގ ު
މަޝްވަރާކުރާއިރު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެމަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން.

(ކ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ާމތައް ރާވައި
ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ތާޒާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރ ް
ހިންގުން؛

(އ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ޮގރާމްތައް ރާވައި
ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރ ް
ހިންގުން؛

(ވ)

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ،ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އންގުން.
ނިންމުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް ެ
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ފަސްވަނަ ބާބު
ވެލުއޭޝަން ސަބް ކޮމިޓީ
ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

453.

ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

454.

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ،ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް ކުރުމަށްޓަކައި "ވެލުއޭޝަން ސަބްކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް،
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ވެލުއޭޝަން ސަބް ކޮމިޓީއަކީ ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން،
ކަސްޓަމްސްގެ މެންބަރުންނާއި ،ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން
މަދުވެގެން  5ދާއިރާއަކުން މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

(ނ) ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއި ވައިސް ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއެވެ.
(ރ)

ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ހ)

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
1.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން؛

2.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

3.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް
ގެންދިއުން؛

4.

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ
މައްސަލަތަކުގައި ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ މެންބަރު ނުވަތަ މެންބަރުން އެފަދަ
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިނުކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ މެންބަރުންގެ ނުފޫޒު އެ
މައްސަލައަކަށް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ރޭވުން.

(ށ)

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ،ކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާސަނަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް
ްޓނީ ކޮމިޓީގެ ވައިސް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައ ާ
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ޗެއަރޕާސަނެވެ.
ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

455.

ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް

456.

ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

457.

(ހ)

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ،ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބެލެހެއްޓުމަށް
ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ށ)

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީގެ
ޗެއަރޕާސަނަށް ހުށަހެޅުމާއި ،ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ
ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

(ހ)

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވޭނީ މަދުވެގެން

( 05ފަހެއް) މެންބަރުން

ހާޒިރުވެގެންނެވެ .ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ކަނޑައަޅާދުވަހު( 05 ،ފަހެއް) މެންބަރުން
ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ އެހެން ތާރީޚެއް ،ރިޔާސަތުން
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މެންބަރަކަށް ބައްދަލުވުމަކަށް
ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ލަސްވެގެން
( 03ތިނެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން އެކަން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ވެލުއޭޝަން ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ކަނޑައެޅުމުގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ
ްޖހޭ ބަދަލުތައް
މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،އެގޮތުން ގަވާއިދާއި އުސޫލުތަކަށް ގެންނަނ ެ
ފާހަގަކޮށް ވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުން؛

(ށ)

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި
ބައިވެރިނުވުން އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން؛

(ނ) ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ޝަކުވާތަކުގެ ތެރެއިން މުދަލުގެ
އެފް.އޯ.ބީ އަގު  40,000ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ކުޑަ މުދަލާ ގުޅޭ
މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން؛
(ރ) މުދަލުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިބޭ ޝަކުވާތަކާއި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް
ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ވާނަމަ ،ވެލުއޭޝަން
ކޮމިޓީގެ ލަފަޔާއެކު ،އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ ކަމާބެހޭ
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ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން؛
(ބ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ްވނަ ފަރާތެއްގެ
ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭމައްސަލައަކީ ނުވަތަ ޝަކުވާއަކީ ތިނ ަ
ަތށް
މަޞްލަޙަތު އެކުލެވޭ ކަމަކަށް ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އެ މައްސަލައިގެ ބާވ ަ
ޮތން ކޮމިޓީގައި
ބެލުމަށްފަހު އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެޝަކުވާއަކާ ގުޅޭގ ު
މަޝްވަރާކުރާއިރު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެމަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިކުރެވޭނެ
އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛

(ޅ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ،ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު
ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިމާވާ އިދާރީ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން؛

(ކ)

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ،ގިނަވެގެން ( 15ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އންގުން.
ނިންމުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް ެ

ހަވަނަ ބާބު
ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމިޓީ
ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

458.

ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

459.

(ހ)

މައްސަލަތަކުގައި،

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާއި

އެއްގޮތަށް

ފިޔަވަޅު

އެޅުމަށްޓަކައި

އފް
"ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް ޮ
ކަސްޓަމްސް އުފައްދަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ ( 07ހަތެއް)
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

(ނ) ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަން އާއި ވައިސް ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާނީ ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއެވެ.
(ހ)

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.
.1

ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން؛

.2

ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުން؛

242

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ

.3

މައްސަލަތަކުގައި،

އެ

ގުޅޭގޮތުން

މައްސަލައަކާ

ކޮމެޓީގެ

ބާއްވާ

އފަދަ
ބައްދަލުވުންތަކުގައި އެފަދަ މެމްބަރުން ބައިވެރިނުކުރުން އަދި ެ
މެންބަރުންގެ

ނުފޫޒު

އެ

މައްސަލައަކަށް

ކަންކަން

ނުފޯރާނެގޮތަކަށް

ހަމަޖެއްސުން.
(ށ)

ކޮމިޓީގެ

ޗެއަރޕާސަންގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އޭނާއަށް

އަދާނުކުރެވޭ

ހާލަތެއް

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާނީ ކޮމިޓީގެ ވައިސް
ޗެއަރޕާސަންއެވެ.
ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

460.

ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި

461.

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ
ފަރާތަކުންނެވެ.

ނިންމުންތައް

(ހ)

އަންނަނިވި މައްސަލަތަކަށް ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމިޓީއިން ގޮތެއް ނިންމަންވާނީ،
ކޮމެޓީގެ

މެންބަރުންގެ

ތެރެއިން

މަދުވެގެން

5

(ފަހެއް)

މެންބަރުންގެ

ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.
.1

ކޮމެޓީގެ ( 3ތިނެއް) މެންބަރުންގެ ބައްދަލުވުމަކުން ނިންމާ މައްސަލަތަކާއި
ހށަހެޅޭ
ކަސްޓަމްސްގެ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުން ކުރާ ޖޫރިމަނާއާގުޅިގެން ު
ޝަކުވާތަކާއި

މައްސަލަތައް

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،

ގޮތެއް

ކަނޑައެޅުމުގެ

މައްސަލަތައް.
.2

ްޖހޭ ފަރާތް
މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފައިސާގެ އިނާމު ލިބެނ ެ
ކަނޑައަޅަން ދަތިވާ މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާގެ އިނާމު ލިބެންޖެހޭ ފަރާތް
ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަތައް.

(ށ)

އެޕީލް ކޮމިޓީ އިން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު
އަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ،ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމިޓީއިން މަޝްވަރާ ދޭނެގޮތެއް
ނިންމަންވާނީ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން ( 5ފަހެއް) މެންބަރުންގެ
ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.

ެއގޮތަށް އަޅާނެ
(ނ) ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އ ް
ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލަތައް ނިންމަންވާނީ ،ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން
މަދުވެގެން ( 3ތިނެއް) މެންބަރުންގެ ހިމެނޭ ބައްދަލުވުމަކުންނެވެ.
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި
ނިންމާ

ނިންމުންތައް
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ނިންމަންވާނީ،

ކޮމިޓީއަށް

ހާޒިރުވާ

މެންބަރުންގެ

އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ .މިގޮތުން ނިންމާ މައްސަލަތައް ފައިލުކޮށް ރިކޯޑް ބެލެހެއްޓޭނެ
ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

462.

ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުން

463.

ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން ތަޙުޤީޤުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަޅާނެ
ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުން؛

(ށ)

އެޕީލް ކޮމިޓީއިން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު
އަޅަން ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ،އެ ކޮމިޓީއަށް މަޝްވަރާ ދިނުން؛

(ނ) އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި
ބައިވެރިނުވުން އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން.
(ރ)

ަކވާތަކާއި
ުޝން ކޮމިޓީއިން ނިންމާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝ ު
ޕްރޮސެކިއ ަ
ކަސްޓަމްސްގެ

އެކިއެކި

ސެކްޝަންތަކުން

ކުރާ

ޖޫރިމަނާއާ

ގުޅިގެން

ހުށަހެޅޭ

ެޅން.
ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ކަނޑައ ު
(ބ)

މިގަވާއިދުގައި
ކަނޑައަޅަން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ދަތިވާ

ގޮތަށް

ފައިސާގެ

އިނާމު

ލިބެންޖެހޭ

ފަރާތް

މައްސަލަތަކުގައި

ފައިސާގެ

އިނާމު

ލިބެންޖެހޭ

ފަރާތް

ކަނޑައެޅުން.

ހަތްވަނަ ބާބު
އެޕީލް ކޮމިޓީ
(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން މީހަކާމެދު ކުރި މުޢާމަލާތެއްގައި ،ކަސްޓަމްސްއިން ކުރި ނުވަތަ
ުޖހިގެން ހުށަހަޅާ
ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާމެދު އެ މުޢާމަލާތްކުރެވުނު ފަރާތް ހިތްހަމަނ ެ
މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި "އެޕީލް ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮމިޓީއެއް ،ކޮމިޝަނަރ
ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ ލަފަޔާއެކު މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީ އެކުލެވިގެންވާނީ ( 7ހަތެއް)
ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

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

ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

464.

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތް

465.

ބައްދަލުވުމުގެ ކޯރަމް

466.

(ރ)

ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ބަލަހައްޓާނީ ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ހ)

ކޮމެޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
1.

ްޓން؛
ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއ ު

2.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގެ އެންމެހާ އިދާރީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން.

3.

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ހަރުދަނާކަމާއެކު ކުރިއަށް
ގެންދިއުން

4.

ކޮމިޓީން ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން މެންބަރުންގެ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ
މައްސަލަތަކުގައި ،އެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ މެންބަރު ނުވަތަ މެންބަރުން އެފަދަ
ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިނުކުރުން ނުވަތަ އެފަދަ މެންބަރުންގެ ނުފޫޒު އެ
މައްސަލައަކަށް ނުފޯރާނެގޮތަކަށް ބައްދަލުވުންތައް ރޭވުން.

(ށ)

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ،ކޮމިޓީގެ ޗެއަރ ޕާސަނަށް ހާޒިރު ނުވެވޭ ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ކޮމިޓީގެ ވައިސް
ޗެއަރޕާސަނެވެ.

(ހ)

ކޮމިޓީގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓޭއެޓް ބެލެހެއްޓުމަށް
ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

(ށ)

ކޮމިޓީގެ

ހުރިހާ

ބައްދަލުވުމެއްގެ

ޔައުމިއްޔާ

ލިޔެ

ބެލެހެއްޓުމަކީ

ކޮމެޓީގެ

ސެކްރެޓޭރިއެޓްގެ ޒިންމާއެކެވެ.
(ހ)

ކޮމިޓީގެ

ބައްދަލުވުމެއް

ބޭއްވޭނީ

މަދުވެގެން

05

(ފަހެއް)

މެންބަރުން

ހާޒިރުވެގެންނެވެ .ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ކަނޑައަޅާދުވަހު( 05 ،ފަހެއް) މެންބަރުން
ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ ،އެބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ އެހެން ތާރީޚެއް ،ރިޔާސަތުން
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ،ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް
ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ހާޒިރުވާން ވާނެއެވެ .އަދި މެންބަރަކަށް ބައްދަލުވުމަކަށް
ހާޒިރުވެވެން ނެތްނަމަ ،ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ލަސްވެގެން
( 03ތިނެއް) ގަޑިއިރު ކުރިން އެކަން ކޮމިޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
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ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

467.

މައްސަލަ ނިންމުން

468.

އެޕީލް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ)

ކަސްޓަމްސްއިން މީހަކާމެދު ކުރި މުޢާމަލާތެއްގައި ،ކަސްޓަމްސްއިން ކުރި ނުވަތަ
ުޖހިގެން ހުށަހަޅާ
ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކާމެދު އެ މުޢާމަލާތްކުރެވުނު ފަރާތް ހިތްހަމަނ ެ
ިގން 30
މައްސަލަތައް ބެލުން؛ މިގޮތުން ބެލޭނީ ،އެކަމެއް ހިނގި ދުވަހުން ފެށ ެ
(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކެވެ.

(ށ)

އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތު އޮންނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި
ބައިވެރިނުވުން އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުން.

(ނ) ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ،ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ
މައްސަލައެއް ވާނަމަ ،އެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގެ ކަމާބެހޭ
ސެކްޝަނަށް ފޮނުވުން؛
(ރ)

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅެއް އަޅަން
ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،އެފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ކުރިން ޕްރޮސެކިއުޝަން ކޮމިޓީގެ
މަޝްވަރާ ހޯދުން؛

(ބ)

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެއްޗެއް ހަލާކުކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން އެ އެއްޗަކަށް
ދނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން؛
ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ޭ

(ޅ)

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނުވަތަ އެ
ފަރާތުން ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތަކުން އެތަނަށް ހާޒިރުވެ ،އެފަރާތުގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ
ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން؛

(ހ)

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގިނަވެގެން ( 60ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެތެރޭގައި
ބަލާ ނިންމަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލަ ބަލާ ނިންމި ގޮތް ،ލިޔުމަކުން އެ
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ނިންމާ ގޮތާމެދު އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެ މައްސަލަ ނިންމާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 6ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ
ިބގެންވެއެވެ.
ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ ފަރާތަށް ލ ި
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ސޯޅަވަނަ ބައި
ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ
ކަންތައްތައް

( 469.ހ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ
ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ
ނަންބަރެއް ކަސްޓަމްސްއިން ދެންވާނެއެވެ.

(ށ)

1.

ުމށް؛
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގ ަ

2.

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް؛

3.

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރުމަށް؛

4.

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް؛

5.

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް؛

6.

ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް؛

7.

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ހިންގުމަށް.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަށް
ކަސްޓަމްސްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ރަޖިސްޓަރީވާއިރު އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ުށހަޅަންވާނެއެވެ.
ކަމަށް މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ލިޔުމެއް ހ ަ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަށް
ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ،އެމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ަމކަށް
އިތުރު އެހެން ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީވާއިރު ،އެކ ަ
އެދޭ ފޯމުގެ އިތުރުން ހަމައެކަނި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ،އެކަމަކަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ
ލިޔުންތަކެވެ.
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އެއްވަނަ ބާބު
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ބޮންޑްޑްވެއަރހައުސް ހިންގާ
ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި

 470.ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ ،އެ ކުންފުންޏަކީ
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާނަމައެވެ.
( 471.ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ
ފަރާތުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުން

1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  26ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު؛

2.

ެތން ހުރި
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ނުވަތަ އ ަ
ބިމުގެ ބޮޑުމިން އެނގޭނެ ކުރެހުން؛

3.

ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރާނަމަ ،ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ
އަސްލު؛ (ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ
ދޭންވާނެއެވެ).

(ށ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  250ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ތަންތަނެވެ.

ރަޖިސްޓަރީދޫކުރުން

( 472.ހ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ތަނުގައި މި
ގަވާއިދުގެ  250ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ،
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ
ފަރާތެއް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ފީ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ލަސްވާ ލަސްވުން ނުހިމެނޭނެއެވެ .އަދި އެ
ފަރާތަކީ

މިގަވާއިދުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަނުވާ

ަރތެއް
ފ ާ

ކަމުގައިވަނީނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް)
ދުވަހުގެތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
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(ށ)

ެއން ޝަރުޠު
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރ ި
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރެވޭނީ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ހިނގާ މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ
ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

(ނ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރަންވާނީ ،ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓަރީ
ކޮށްދެވޭ މީހާގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނަމަ ،އެކުންފުނީގެ
މުއްދަތު

ޑައިރެކްޓަރުންގެ،

ހަމަނުވާ

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

އަންގައިދޭ

ކާޑު

ގެނައުމުންނެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު ހިމެނޭނަމަ އެ
މީހެއްގެ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވާރކް ޕާމިޓުގެ އަސްލު ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު
ގެނައުމުންނެވެ.
(ރ)

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއެކު ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގައި ބެހެއްޓޭނެ
މުދަލުގެ

ތަފުސީލު

ބަޔާން

ކޮށްފައިވާ

ލިޔުމެއް

ރަޖިސްޓަރީގައި

އެޓޭޗްކޮށް

ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

ދެވަނަ ބާބު
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ
ޝަރުޠުތައް

 473.ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކެވެ.
(ހ)

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވުން؛

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ކޯހުން ފާސްވެ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާ
މުވައްޒަފަކު ހުރުން؛

(ނ)

ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެތެރޭގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ
މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހަކު ނެތުން؛

(ރ)

ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި
ކަސްޓަމްސްގެ

ސަރަޙައްދުތައް އޮންނަ ބަނދަރުތައް ހިންގާ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއް

ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކު ނެތުން؛
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(ބ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުރުމާއި،
ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ތަނުގެ ނަންބޯޑް ބެހެއްޓިފައިހުރުން.

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ
ލައިސަންސްއަށްއެދި ހުށަހެޅުން

 474.ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  27ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ
ލައިސަންސަށް އެދޭފޯމު؛

(ށ)

ކުންފުނީގެ

ރަޖިސްޓަރީގެ

އަސްލު؛ (ރަޖިސްޓަރީގެ

އަސްލު

ކަސްޓަމްސްއިން

ޗެކްކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ).
ލައިސަންސް ދޫކުރުން

( 475.ހ)

ަރތަކީ މި ގަވާއިދުގެ
ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފ ާ
473

މާއްދާގައި

ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާ

ފަރާތެއްނަމަ،

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެފަރާތެއް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއި އަހަރީ ފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން
ލަސްވާ ލަސްވުން ނުހިމެނޭނެއެވެ .އަދި އެފަރާތަކީ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވަނީނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ހތެއް) ދުވަހުގެތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ދުވަހުން ފެށިގެން ަ ( 7
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޖދުވަލު 36
މ ގަވާއިދުގެ ަ
ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ ި
ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ރަޖިސްޓްރޭޝަން

ފީއާއި

އަހަރީފީ

ކަސްޓަމްސްއަށް

ދެއްކުމުންނެވެ.
(ނ)

ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ ލައިސަންސް ދޫކުރަންވާނީ،ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ
ްދތު ހަމަނުވާ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ،މުއ ަ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެނައުމުންނެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ
ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު ހިމެނޭނަމަ އެ މީހެއްގެ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވާރކް ޕާމިޓުގެ
އަސްލު ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ގެނައުމުންނެވެ.
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ތިންވަނަ ބާބު
އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން
އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓްކަން
ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުތައް

 476.އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާ ކުންފުނިތަކެވެ.
(ހ) ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވުން.
(ށ) އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުރުން؛
(ނ) ވައިގެ މަގުން އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އެ
އުޅަނދެއް

ބަނދަރުކުރާ

މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި

ބަދަނރެއްގެ

ސަރުކާރުގެ

ގްރައުންޑް

އޮޕަރޭޝަންސްގެ

ފަރާތަކުން

ދީފައިވާ

ކަމާބެހޭ

ހުއްދަ

ފަރާތްތަކަށެވެ.
އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ
ލައިސަންސްއަށް އެދި ހުށަހެޅުން

އޭޖެންޓުންގެ

 477.އުޅަނދުފަހަރުގެ

ލައިސަންސް

ހޯދުމަށް

ފަރާތްތަކުން

އެދޭ

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ޭޖންޓްކަން
މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  28ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،އުޅަނދުފަހަރުގެ އ ެ
ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް އެދޭފޯމު؛

(ށ)

ކުންފުނީގެ

ރަޖިސްޓަރީގެ

އަސްލު؛

(ރަޖިސްޓަރީގެ

އަސްލު

ކަސްޓަމްސްއިން

ޗެކްކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ).
ލައިސަންސް ދޫކުރުން

( 478.ހ)

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ މިގަވާއިދުގެ
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ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާ

ފަރާތެއްނަމަ،

ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެފަރާތެއް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ލައިސަންސް ދޫކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއި އަހަރީފީ ކަސްޓަމްސްއަށް ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން
ލަސްވާ ލަސްވުން ނުހިމެނޭނެއެވެ .އަދި އެފަރާތަކީ މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވަނީނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ދުވަހުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
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(ށ)

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ
ޖަދުވަލު  36ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއި އަހަރީފީ ކަސްޓަމްސްއަށް
ދެއްކުމުންނެވެ.

(ނ)

އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ ލައިސަންސް ދޫކުރަންވާނީ ،ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެނައުމުންނެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ
މހެއްގެ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވާރކް ޕާމިޓުގެ
ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު ހިމެނޭނަމަ އެ ީ
އަސްލު ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ގެނައުމުންނެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ
ޝަރުޠުތައް

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި
ހުށަހެޅުން

 479.ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ ،އެފަރާތަކީ
ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ވާނަމައެވެ.
 480.ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  29ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭފޯމު؛

(ށ)

ކުންފުނީގެ

ރަޖިސްޓަރީގެ

އަސްލު؛

(ރަޖިސްޓަރީގެ

އަސްލު

ްއން
ކަސްޓަމްސ ި

ޗެކްކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ).
ރަޖިސްޓަރީދޫކުރުން

( 481.ހ)

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތަކީ މި ގަވާއިދުގެ 479
ވަނަ

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ޝަރުޠުތައް

ފުރިހަމަވާ

ފަރާތެއްނަމަ،

ހތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ަ ( 7
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އެފަރާތެއް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަންވާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ފީ ނުދެއްކުމުގެ
ސަބަބުން ލަސްވާ ލަސްވުން ނުހިމެނޭނެއެވެ .އަދި އެފަރާތަކީ މިގަވާއިދުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވަނީނަމަ ،ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެތެރޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ
ތެރެއިން ޝަރުޠު

ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ

ޖަދުވަލު  36ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއާއި އަހަރީފީ ކަސްޓަމްސްއަށް
ދެއްކުމުންނެވެ.
(ނ)

ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ ރަޖިސްޓަރީ ދޫކުރަންވާނީ ،ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ
ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭ ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ގެނައުމުންނެވެ .އަދި ކުންފުނީގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ
ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު ހިމެނޭނަމަ އެ މީހެއްގެ ،މުއްދަތު ހަމަނުވާ ވާރކް ޕާމިޓުގެ
އަސްލު ނުވަތަ ވާރކް ޕާމިޓް ކާޑު ގެނައުމުންނެވެ.

ފަސްވަނަ ބާބު
އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

482.

(ހ) އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ފިޔަވައި ،އެނޫން ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ
ފަރާތްތައް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ
ފަރާތްތައް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  30ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓަރ/އެކްސްޕޯޓަރ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭފޯމު؛

2.

މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ އަސްލު؛
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3.
4.

ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެއަސްލު؛
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

ހުށަހަޅަނީ

ބޭރަށް

ރާއްޖެއިން

ދަތުރުކުރާ

އުޅަނދެއްގެނަމުގައި ކަމަށްވާނަމަ ،އެ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީގެ އަސްލު.
(ނ) ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ދަތުރުކުރާ

އުޅަނދުފަހަރާއި

ޑިޕްލޮމެޓިކް

ފަރާތްތައް

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން
މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ،ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  ، 3، 2އަދި  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި
ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ.
(ބ)

ުމށް
އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރ ަ
ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ދީފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ( 3 ،ތިނެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ހަވަނަ ބާބު
އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން
އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތްތައް
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

483.

(ހ) އަމިއްލަ ބޭނުމަކު ފިޔަވައި ،އެނޫން ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ
ފަރާތްތައް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯރޓްކުރާ
ފަރާތްތައް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ލިޔުންތައް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
1.

މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  30ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިމްޕޯޓަރ/އެކްސްޕޯޓަރ
ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭފޯމު؛

2.

އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައިގެއަސްލު؛
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3.

ކުންފުންޏެއްނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެއަސްލު؛

(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ  2އަދި  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި
ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ދޭންވާނެއެވެ.
(ބ)

އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތެއް ރަޖިސްޓްރީވުމަށްފަހު ،އެ ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް
ހުށަހެޅި ފޯމުގައި ދީފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ( 3 ،ތިނެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް އެކަން އަންގަންވާނެއެވެ.

ހަތްވަނަ ބާބު
ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ރަޖިސްޓަރީކުރުން
ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްހުށަހެޅުން

484.

(ހ) ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  31ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ) ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތެއް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ސަތާރަވަނަބައި
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު މައްސަލަތައް ހޯދާ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު
ކަސްޓަމްސްއަށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުން
ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނެ
ފަރާތްތައް

.485

ްތކަށެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތ ަ
(ހ) ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު މައްސަލަތައް ހޯދާ ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް؛
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(ށ) ކަސްޓަމްސްގެ

މުވައްޒަފުން

ކަސްޓަމްސްއިން

ފިޔަވައި،

ޖޫރިމަނާކުރެވޭ

މަސްތުވާތަކެތީގެ

މައްސަލަތަކުގެ

މައްސަލަތަކާއި
ކުރީބައިގައި

މަޢުލޫމާތު

ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ ފަރާތްތަކަށް؛
ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދޭ
ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު

.486

(ހ)

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ކަސްޓަމްސްއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ
މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ އާންމު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނީ،

ދިނުން

އެފަރާތުން ދިން މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވުމުގެ
އިތުރަށް އެ މަޢުލޫމާތަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް އެހެންގޮތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގެ
ކުރިން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްއިން އެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރުމުގެ ކުރިން ކަސްޓަމްސްއަށް
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާނަމައެވެ.
ްއށް
(ށ) އެއް މައްސަލައެއްގައި އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް ކަސްޓަމްސ ަ
މަޢުލޫމާތު ދިންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ މައްސަލައިގައި ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނީ
ަމ އެ މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތަކަށެވެ.
ކަސްޓަމްސްއަށް ފުރަތ ަ

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

.487

ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ

.488

ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުން

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނީ ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ
ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސުން ޖޫރިމަނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައެވެ.

(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ފައިސާއަކީ ި
މ
ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ފަންޑަށް ޖަމާކުރެވޭ
އަދި

ފައިސާއެވެ.

ޚަރަދުކުރަންވާނީ

އެފައިސާ

ކަނޑައަޅާ

ކަސްޓަމްސްއިން

ަކށެވެ.
ގޮތެއްގެމަތީން ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތ ަ

މައްސަލަތަކުގައި ލިބޭ ފައިސާ
ބަހާލެވޭގޮތާއި ފައިސާގެ އިނާމު
ދިނުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެގޮތް

(ހ)

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު މައްސަލަތަކުގައި ކަސްޓަމްސްއިންކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ
( 45%ސާޅީސްފަހެއް އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް

އެންޑް

ޓްރެޜަރީން

ކަނޑައަޅާ

ބާކީ

އެކައުންޓަކަށެވެ.

ފައިސާ

ޖަމާކުރަންވާނީ ކަސްޓަމްސް މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ފަންޑަށެވެ.
ާތތަކަށް
(ށ) މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ ،ޢާންމު ފަރ ް
ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށްޓަކާ ކަސްޓަމްސްއިން އެފައިސާ ހޯދަންވާނީ ،ދައުލަތުގެ
ދައުލަތުގެ

މާލިއްޔަތުގެ

ޤާނޫނާއި

ގޮތުގެމަތީން

ބަޖެޓުގައި

މާލިއްޔަތުގެ

ހިމަނައިގެންނެވެ.

ގަވާއިދުގައި

ކަސްޓަމްސްއިން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޖޫރިމަނާ

ކރާ
ު

މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމު
ދޭނީ

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތިން

ކަސްޓަމްސް

މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ފަންޑަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާއިންނެވެ.
ޖޫރިމަނާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި .489

(ހ) ކަސްޓަމްސްއިން
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ޖޫރިމަނާ

ކުރެވޭ ،ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާ

ޚިލާފު

މައްސަލަތަކުގެ

މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ ،ޢާންމު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި

އާންމު ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ
ދެވޭނެ މިންވަރު

ދެވޭނީ އެ މައްސަލައިގައި ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާގެ  45%އަށްވާ ފައިސާއެވެ .މިގޮތުން
އެއް މައްސަލައެއްގައި އެންމެ ގިނައިން ދެވޭނީ ( 30,000.00ތިރީސްހާސް)
ރުފިޔާއެވެ.
ދން ފަރާތަ ް
ށ
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެ މަޢުލޫމާތު ި
ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށްފަހު ،ބާކީވާ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ ކަސްޓަމްސް
ްޑށެވެ.
މުވައްޒަފުންގެ ވެލްފެއަރ ފަނ ަ

މަސްތުވާތަކެތީގެ
މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާ
ދެވޭނެ މިންވަރު

.490

ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގަނެވޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކީ ޢާންމު ފަރާތަކުން ދިން
މަޢުލޫމާތެއްގެ އަލީގައި ހޯދުނު މައްސަލައެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ދިން ފަރާތަކަށް
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނެއެވެ.
(ހ) އެތެރެކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދަދު  199ގްރާމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުނަމަ 5,000
(ފަސްހާސް) ރުފިޔާ.
(ށ) އެތެރެ

އެއްޗެއްގެ

ކުރާ

200

އަދަދަކީ

499

ގްރާމާއި

ގްރާމާ

ދެމެދުގެ

އަދަދެއްނަމަ ( 10,000ދިހަހާސް) ރުފިޔާ.
(ނ) އެތެރެކުރާ

އެއްޗެއްގެ

އަދަދަކީ

500

ގްރާމާއި

999

ގްރާމާ

ދެމެދުގެ

އަދަދެއްނަމަ ( 20,000ވިހިހާސް) ރުފިޔާ.
(ރ) އެތެރެކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދަދަކީ  1000ގްރާމާއި  1999ގްރާމާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ
( 30,000ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާ.
(ބ) އެތެރެކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދަދަކީ  2000ގްރާމާއި  2999ގްރާމާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ
( 40,000ސާޅީސްހާސް) ރުފިޔާ.
(ޅ) އެތެރެކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދަދަކީ  3000ގްރާމާއި  3999ގްރާމާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްނަމަ
( 50,000ފަންސާސް ހާސް) ރުފިޔާ.
(ކ) އެތެރެކުރާ އެއްޗެއްގެ އަދަދު  4000ގްރާމް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ
( 60,000ފަސްދޮޅަސްހާސް) ރުފިޔާ.
(އ) މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަސްޓަމްސްއަށް ދޭ ފަރާތަކަށް އެއް
މައްސަލައެއްގައި
ރުފިޔާއެވެ.
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އެންމެ

ގިނައިން

ދެވޭނީ

60,000

(ފަސްދޮޅަސް

ހާސް)

ޖޫރިމަނާކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި .491

ފައިސާގެ

އިނާމު

ދޭންޖެހޭ

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމްސް އިން ޖޫރިމަނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި
ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ ،އެ މައްސަލައިގައި ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ

މުއްދަތު

ފަރާތުން ކަސްޓަމްސްއަށް އެ ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރުމުންނެވެ .އަދި އެ ފައިސާ
ދެވޭނީ ،ޤާނޫނީގޮތުން އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ނިމޭއިރު އެ
މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމައެވެ .މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ
މައްސަލައިގައި ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅޭނީ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާތައް
ނިމުމުން ނުވަތަ އެމައްސަލައެއްގެ ޙުކުމް ނިހާއީ ޙުކުމަކަށް ވުމުންނެވެ.

މުދާ އިތުރުވުމާއި މުދާ
ދިމާނުވުމުގެ މައްސަލާގައި

492.

އުނިކުރެވިފައި

ފައިސާގެ އިނާމު ދެވޭނެ
މިންވަރު
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާގުޅޭ
މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާގެ

493.

އުނިކުރެވިފައި

އިނާމު ދެވޭނެ ފަރާތްތައް
މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ
މައްސަލަތަކުގައި ފައިސާ

494.

އުނިކުރެވިފައި

ދެވޭނެ މިންވަރު
ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި

495.

އުނިކުރެވިފައި

ފައިސާގެ އިނާމު ނުދެވޭނެ

496.

އުނިކުރެވިފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

497.

އުނިކުރެވިފައި

ދެވޭނެ އެންމެ މަތީ އަދަދު

ފަރާތްތައް

އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް
މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން
ފައިސާގެ އިނާމު ދޭ ފަރާތް

498.

އުނިކުރެވިފައި

ފައިސާގެ އިނާމު ދޭންޖެހޭ

499.

އުނިކުރެވިފައި

ފައިސާގެ އިނާމު ހަވާލުކުރެވޭނެ

500.

އުނިކުރެވިފައި

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

501.

އުނިކުރެވިފައި

ފައިސާގެ އިނާމު ދޭންޖެހޭ

502.

އުނިކުރެވިފައި

ފައިސާއާ ހަވާލުވާން ނާދެވުން

503.

ނަހަމަގޮތުގައި ފައިސާގެ އިނާމު

504.

މުއްދަތު

ގޮތްތައް

މީހަކު ނިޔާވުން

އުނިކުރެވިފައި
އުނިކުރެވިފައި
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ދން އުޅުން.
ހޯދަން އުޅުމާއި ޭ
ރިކޯޑު ބެލެހެއްޓުން

505.

އުނިކުރެވިފައި

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން

506.

އުނިކުރެވިފައި

ފެށުމުގެ ކުރީގެ
މައްސަލަތަކާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

އަށާރަވަނަބައި
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

އެއްވަނަ ބާބު
ޚިދުމަތްދޭ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތައް
ޚިދުމަތްދޭ ދުވަސްތައް

507.

(ހ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަސްޓަމްސްގެ ހުރިހާ
އޮފީސްތަކަކުން ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި މި ގަވާއިދުގެ  511ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރާ
ިމނޭނެއެވެ.
ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކެއް ނުހ ެ
1.

ހުކުރު ދުވަސް (މެންދުރުފަހު  15:30އާ ހަމައަށް)

2.

 01މުޙައްރަމް (ހިޖުރީ އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަސް)؛

3.

 01ރަބީޢުލްއައްވަލް (ޤައުމީ ދުވަސް)؛

4.

 12ރަބީޢުލްއައްވަލް (ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދު މީދާލީ ދުވަސް)؛

5.

 26ޖުލައި (މިނިވަން ދުވަސް)؛

6.

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

7.

 01ރަމަޟާން؛

8.

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

9.

 01ޝައްވާލު (ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް)؛

10.

 11ނޮވެމްބަރ (ޖުމްހޫރީ ދުވަސް)؛

11.

 09ޛުލްޙިއްޖާ (ޙައްޖު ދުވަސް)؛

12.

 10ޛުލްޙިއްޖާ (އަޟްޙާ ޢީދު ދުވަސް)؛

ރޭގަނޑު  18:00ގައި އޮފީސް ބަންދުކުރެވޭ ދުވަސްތަކުގައި އަލުން އޮފީސް
ހުޅުވޭނީ ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  07:30ގައެވެ .މިގޮތުން ،ޖެހިގެން
އަންނަ ދުވަހަކީ ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސް ބަންދު ދުވަހެއްނަމަ ،އޮފީސްހުޅުވޭނީ
އެދުވަހެއް ދޫކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ޚިދުމަތްދޭ ގަޑި

508.

މި ގަވާއިދުގެ  509ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮފީސްތައް ފިޔަވައި ،ކަސްޓަމްސްގެ
އެހެން އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު  07:30ފެށިގެން ރޭގަނޑު 23:30
އަށެވެ.

24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ
އޮފީސްތައް

509.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތަކާއި ސެކްޝަންތަކުން  24ގަޑިއިރު
ޚިދުމަތް ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

 24ގަޑިއިރު ޚިދުމަތްދޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގައި ހުންނަ
ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީސްތައް؛

ރަމަޟާންމަހު ޚިދުމަތްދޭ ގަޑި

510.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ސްޕެޝަލް އެންފޯސްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް ސެކްޝަން؛

(ނ)

ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ސެކްޝަނުގެ ޓްރާންސްޕޯޓާބެހޭ ބައި.

ރަމަޟާންމަހު

ކަސްޓަމްސްގެ

އޮފީސްތަކުގައި

ޚިދުމަތްދޭނެ

ދުވަސްތަކާއި

ގަޑިތައް،

ރަމަޟާންމަސް ފެށުމުގެ ( 05ފަހެއް) ދުވަސް ކުރިން ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅައި،
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ .މީގެތޭރަގައި ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ
މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބަލައިފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދިކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހެޅޭނެ ގަޑިތައް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
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ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި އޮފީސް

511.

މުދާ ބަލައިފާސްކޮށް ދިނުމަށް

512.

ބަންދު ގަޑީގައި ޚިދުމަތްދިނުން

513.

ކަސްޓަމްސް ބަންދު

514.

ބަންދުކުރުން

(ހ)

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ،ވަކިދުވަސްތަކެއްގައި މި ގަވާއިދުގެ 509
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އޮފީސްތައް ފިޔަވައި އެހެން އޮފީސްތައް
ބަންދުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ޖަލްސާއެއް ނުވަތަ ޙަފްލާއެއް
ބޭއްވުމަށްޓަކައި ،ކަނޑައެޅޭ ވަކި ދުވަހެއް ނުވަތަ އެދުވަހުގެ ވަކި ގަޑިއެއްގައި
ކަސްޓަމްސް ބަންދުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކަސްޓަމްސްގެ
އޮފީސްތައް

ބަންދު

ކުރުމުގެ

ކުރިން

އެކަން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ގެޒެޓުގަ ި
އ

ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

އެދި ހުށަހެޅޭނެ ގަޑިތައް

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ބަލައިފާސްކޮށްދިނުމަށް
އެދިކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކުގައެވެ.
(ހ)

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

(ށ)

ރޭގަނޑު  18:00ގައި އޮފީސް ބަންދުކުރެވޭ ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު  08:30ން
ހަވީރު  17:00އަށް

(ނ)

ހުކުރުދުވަސްތަކުގައި ހަވީރު  16:00ން ރޭގަނޑު  22:30އަށް

ކަސްޓަމްސް ބަންދު ދުވަހެއްގައި ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް ބަންދު ގަޑިއެއްގައި ،އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އެޚިދުމަތަކާއި އެޚިދުމަތަށް އެދުނު
ިދމަތް ދިނުމަށް
ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އެ ޚ ު
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ޚިދުމަތް ކަސްޓަމްސްއިން ފޯރުވައިދޭންވާނެއެވެ.

ދުވަސްތަކުގައި އީމެއިލް
މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތްކުރުން

ކަސްޓަމްސް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް ބަންދު ވަގުތުތަކުގައި ،އެކި
ފަރާތްތަކުން ކުރާ އީމެއިލްތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޖަވާބު ދޭނީ ކަސްޓަމްސް ހުޅުވުމުންނެވެ.
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ދެވަނަ ބާބު
އިލެކްޓްރޯނިކު ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުން
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް

515.

ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް

516.

އީމެއިލްގެ ޚިދުމަތް

517.

އެސް.އެމް.އެސްގެ ޚިދުމަތް

518.

މުޢާމަލާތްކުރުން

519.

ޤާއިމުކުރުން

(ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ކަސްޓަމްސްއާ ދެމެދު އިލެކްޓްރޯނިކް
ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކޮށްގެން މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ކަސްޓަމްސްގައި
ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއެކު
މުޢާމަލާތް

ކުރުމަށްޓަކައި

ކަސްޓަމްސްގައި

ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ

އިލެކްޓްރޯނިކް

ވަސީލަތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
1.

ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް؛

2.

އީމެއިލް؛

3.

އެސް.އެމް.އެސް.

ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލްއަކީ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ކަސްޓަމްސްއާ ދެމެދު
މުޢާމަލާތު ކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރެވޭ ވެބް އިންޓަފޭސްއެކެވެ.
ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއެކު އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނީ،
އެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ކަސްޓަމްސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައި ވާނަމައެވެ.
އެސް.އެމް.އެސްގެ ޚިދުމަތަކީ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ
ކަންތައްތައް ގޮސްފައިވާ ހިސާބާއި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކަންޖެހޭ
ހމަވުމުގެ ކުރިން
ފައިސާއެއްވާނަމަ ނުވަތަ ނިންމަންޖެހޭ ކަމެއް ވާނަމަ ،އެކަމެއްގެ މުއްދަތު ަ
އެކަން އެފަރާތުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތެކެވެ.
ުރވޭނީ ތިރީގައި
ކަސްޓަމްސްއާއެކު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތުކ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ހ)

ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތުކުރާނަމަ ،ކަސްޓަމްސްއިން އެފަރާތަކަށް
ދީފައިވާ ޔޫސަރ ނޭމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުން؛
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(ށ)

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތްކުރާނަމަ ،އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ކަސްޓަމްސްގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތްކުރުން؛

(ނ)

ޚިދުމަތް

ކަސްޓަމްސްގެ

ލިބިގަންނަ

ފަރާތްތަކާއި

ކަސްޓަމްސްއާ

ދެމެދު

މުޢާމަލާތުކުރުމަށް އައު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރަންވާނީ ޚިދުމަތް
ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ .މިގޮތުން ޤާއިމުކުރެވޭ
ަނވާނެއެވެ.
ވަސީލަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރ ް
މުޢާމަލާތުގެ ޞައްޙަކަން

520.

ޚިދުމަތްހޯދާ ފަރާތުގެ ޒިންމާ

521.

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކަށް

522.

ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން

523.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ،އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް
މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމްސްއާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތަކީ ޞައްޙަ މުޢާމަލާތެއްކަމުގައި
ބެލޭނެއެވެ.
(ހ)

މުޢާމަލާތުކުރެވިފައިވަނީ ،މި ގަވާއިދުގެ  515ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ކަމުގައިވުން؛

(ށ)

މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ކުރިން ،އެމުޢާމަލާތާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް
ވަސީލަތްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުން؛

ކަސްޓަމްސްއާއެކު އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތު ކުރުމަށްޓަކައި
ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޔޫސަރ ނޭމާއި ޕާސްވޯޑަށާއި ކަސްޓަމްސްގައި
ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހުގެ ޕާސްވޯޑަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ،އެ ޚިދުމަތްހޯދާ
ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

މައްސަލަ ދިމާވުން

(ހ)

ެކޓްރޯނިކް
ކަސްޓަމްސްއާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރުމަށްޓަކައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އިލ ް
ވަސީލަތްތަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ކަސްޓަމްސްގެ ވެބްސައިޓުގައި
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މައްސަލަ ޙައްލުވުމުން ،އެކަން ކަސްޓަމްސްގެ
ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އިލެކްޓްރޯނިކް

ވަސީލަތްތަކަށް

މައްސަލައެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ،

އެ

މައްސަލައެއް

ޙައްލުވަންދެން ލިޔުމުން ކަސްޓަމްސްއާއެކު މުޢާމަލާތު ކުރެވޭނެއެވެ.
ަލތްތަކުގެ ރިކޯޑު
އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމްސްއާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމ ާ
ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.
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ތިންވަނަ ބާބު
އިމްޕޯޓް މުދަލާއި އެކްސްޕޯޓް މުދަލުގެ ތަފާސްހިސާބު ބެލެހެއްޓުން
ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުން

524.

އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ހިސާބުން

525.

(ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ ތަފާސްހިސާބު
މދާ
ު
ބެލެހެއްޓުމުގައި މައިގަނޑު އަސާސެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ ،ރާއްޖެއަށް
އިމްޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއަށް
ހުށަހަޅާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށެވެ.

(ށ)

މިގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ،މުދަލެއް "ކަސްޓަމްސް
ޓެރިޓޮރީ" ހުރަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން" ،ކަސްޓަމްސް ޓެރިޓޮރީ" ގައިވާ މުދަލުގެ
ނިސްބަތަށް ބަދަލު އަންނަ ކޮންމެ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބުގައި
ހިމަނަންވާނެއެވެ.

(ނ)

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ތަކެތިވެސް އެއްބާވަތެއްގެ މުދާ
ހުރިނިސްބަތަށް ބަލައި ،އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ އަދަދަކަށް ހުރިނަމަ އެ
ތަކެތިވެސް ކަސްޓަމްސް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އިސްތިސްނާވާ ބައިތައް

(ހ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި ހުރިމުދާ ތަފާސްހިސާބުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.
1.

އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ؛

2.

ރީ-އިމްޕޯޓް ކުރާމުދާ؛

3.

ދަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ؛

4.

ޝިޕްސްޓޯރއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ؛

5.

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަތަކަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ؛

6.

ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ ސަރވިސްމެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންނަ
މުދާ؛

7.

މަނިޓަރީ ވެލިއުއަކުން އަގު ނުކުރޭވޭ ތަކެތި؛
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8.
(ށ)

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ރަނާއި ،ފައިސާ.

މި މާއްދާގެ(ހ) ގައި އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އިސްތިސްނާ
ކުރެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު ވަކިން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

އައިޓަމްތައް ގިންތިކުރުން

526.

ސްޓެޓިސްޓިކަލް ވެލިއު

527.

ރެކޯޑްކުރާ ވަގުތު

528.

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް

529.

ތަފާސްހިސާބަށް އެދުން

530.

ތަފާސްހިސާބު ދޫކުރުން

531.

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން

532.

ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ އައިޓަމްތައް ގިންތިކުރާނީ "ހާމަނައިޒްޑް ކޮމޯޑިޓީ
ޑިސްކްރިޕްޝަން އެންޑް ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް" އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ުވތަ
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ތަފާސްހިސާބު އަގުކުރާނީ އެ މުދަލުގެ "ސީ.އައި.އެފް" ނ ަ
"ސީ.އެން.އެފް" ގެ އަގުންނެވެ.
މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ދުވަސްކަމަށް ބަލާނީ އެ މުދަލުގެ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން އެސެސް
ކޮށްފައިވާ ދުވަހެކެވެ.
ތަފާސްހިސާބު ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނީ އެމަހެއްގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ،މި ގަވާއިދާ
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓެވެ.
ތަފާސްހިސާބަށް އެދި ހުށައަޅާފަރާތްތަކުން މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  32ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅަންވާނެވެ.
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެތެރެއިން އެ ފަރާތަކުން އެދޭ ގޮތަކަށް ،އެ ފަރާތަކުން
އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު  15ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަސްޓަމްސްއިން ދޭންވާނެއެވެ.
(ހ)

އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން ދިނުން؛

(ށ)

ިނން؛
ސީޑީ ،ޕެންޑްރައިވް ފަދަ އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާއެއްގައި ސްޓޯރކޮށްދ ު

(ނ)

ޕްރިންޓްކޮށްފައި ދިނުން.

އެއްވެސް އިމްޕޯޓަރެއްގެނުވަތަ އެކްސްޕޯޓަރެއްގެ ވިޔަފާރީގެ ސިއްރު މަޢުލޫމާތުތައް އެ
ެއވެ.
އިމްޕޯޓަރ ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން ހާމަކޮށްގެން ނުވާނ ެ
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ނަވާރަވަނަ ބައި

ފުރަތަމަ ބާބު

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

.533

(ހ)

ްޕޓްކުރުމުގައި
ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގައި ،ނުވަތަ ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސ ޯ
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ކުށް

(ށ)

.1

ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގުހުށަހެޅުން؛

.2

ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާއިތުރުވުން؛

.3

ކަސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ،ރާއްޖެއަށް
އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ ކްލިއަރކުރުމުގެ ކުރިންނާއި
މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތަކާއި ،މުދާ ކްލިއަރކުރާ
ފަހުން

1

(އެކެއް)

އަހަރުދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ފާހަގަކުރެވޭ

މައްސަލަތައްވެސް

ހިމެނޭނެއެވެ.
ފހަގަވުމުގެ
(ނ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ާ
ކުރިން

މުދަލުގެ

ވެރިފަރާތަށް

އެކަން

ފާހަގަކުރެވިގެން ،އެކަމުގެ

މަޢުލޫމާތު

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅައި އެކަމެއް އިސްލާޙްކޮށްފިނަމަ ،އެފަރާތެއް މި މާއްދާގެ (ހ)
އިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން
ދަށް އަގެއް ހުށަހެޅުން ކަމުގައި

ުމށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ،ކަސްޓަމްސްއަށް
 .534ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރ ަ
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ހުށަހަޅާ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި އެމުދަލުގެ ޞައްޙަ އަގަށްވުރެ ދަށްކޮށް

ބެލުން

އަގު ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅުމަކީ ،ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގެއް ހުށަހެޅުން ކަމުގައި
ބެލެވޭނެއެވެ.
ޑިކްލެއަރކުރުން ކަމަށް ބެލުން

 .535އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދަލުގެ ލިޔުންތައް ނިންމުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްސްއަށް ލިޔުންތައް
ހުށަހެޅުމުން ،އެއީ ކަސްޓަމްސްއަށް އެތަކެތި ޑިކްލެއަރކުރީ ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން
ދަށް އަގު ހުށަހެޅުމުން

މދު ކަސްޓަމްސްގެ
 .536ކަސްޓަމްސްއަށް އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ ފަރާތަކާ ެ
ޤާނޫނުގެ  95ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ޖޫރިމަނާކުރުން
ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރކުރި
ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުން

ނވަތަ
ު
 .537ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރުމުގައި
ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގައި ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރިވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުން

ކަމަށް ބެލުން

ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ކަސްޓަމްސްއަށް

ގުޑްސް

ހުށަހަޅާ

ޑިކްލަރޭޝަނުގައި

ލިޔުމުގައި

ނުވަތަ

ަދދު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ ޢަދަދަށްވުރެ ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ޢ ަ
ޑިކްލަރޭޝަނުގައި

އިތުރުވުމާއި،

ނުހިމެނޭ

މުދާ

މިންވަރަކަށް

އެއްވެސް

ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނުން،
(ށ)

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މުދަލުގެ ބްރޭންޑް ،މޮޑެލް ނަންބަރު ،ސީރިއަލް ނަންބަރު އަދި ސައިޒާއި ބަރުދަން
ފަދަ މަޢުލޫމާތާއި ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ އެފަދަ މައުލޫމާތާއި ދިމާނުވުން،

ޑިކްލެއަރ ކުރި ވަރަށްވުރެ
މުދާ އިތުރުވުމުން

.538

(ހ)

ރާއްޖެއަށް

އިމްޕޯޓްކުރާ

މުދާ

ނުވަތަ

ރާއްޖެއިން

އެކްސްޕޯޓްކުރާ

މުދާ

ހުރީ

ްޕޓްކުރާ ފަރާތް
ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ކުރި ވަރަށްވުރެ އިތުރަށްނަމަ ،އެމުދާ އިމ ޯ

ޖޫރިމަނާކުރުން

ޖޫރިމަނާކުރެވޭނީ ،އިތުރުވި މުދަލަށް ޑިކްލެއަރކުރި ޖުމުލަ އެފް.އޯ.ބީ އަގަށްވުރެ،
އެމުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ އެފް.އޯ.ބީ އަގުގެ ނިސްބަތް 10%
(ދިހައެއް އިންސައްތަ) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު ނަމައެވެ.
(ށ)

މިމާއްދާގެ(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
.1

ފުރަތަމަ ފަހަރު ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ އިތުރުވި މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ
ޖުމްލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ ( 15%ފަނަރަ އިންސައްތަ) އިންނެވެ.

.2

މިފަދަ ކުށެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ،ޖޫރިމަނާ ކުރާނީ އިތުރުވި
މުދަލަށް
267

ކަސްޓަމްސްއިން

ޤަބޫލުކުރާ

ޖުމްލަ

އެފްއޯބީ

އަގުގެ

25%

(ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) އިންނެވެ.
.3

މިފަދަ ކުށެއް ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ،ތަކުރާރުކުރާ
ކޮންމެ ފަހަރަކު ،އިތުރުވި މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ އެފްއޯބީ
އަގުގެ ( 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ) އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކަކީ ކަސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން

.539

ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު

ހލަތު
 .540މިގަވާއިދުގެ  539ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާ

ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް

(ހ)

ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
.1

ކަސްޓަމްސްއަށް

ހުށަހެޅި

ޑިކްލަރޭޝަނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މުދަލުގެ

ކްލެސިފިކޭޝަނާއި ޓެރިފް ރޭޓާއި ޝިޕްމަންޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލުގެ ސައްޙަ
ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ޓެރިފް ރޭޓް ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން ޑިއުޓީއަށް
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު އިތުރުވުން.
.2

ހލަތްތަކުގައި
މުދަލުގެ ފްރައިޓާއި އިންޝުއަރެންސް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަނާޅާ ާ
ޮތށް ބަލާއިރު،
ނުވަތަ ދަށްކޮށް ހުށަހަޅާ ހާލަތްތަކުގައި އެކަން ހިނގާފައިވާ ގ ަ
ެވން؛
އެއީ ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލުކުރ ު

.3
(ށ)

މުދަލުގެ ސައްޙަ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުން؛

ހލަތެއްގައި އެ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި އެހެން ާ
ޫމތު
މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ،އެއީ ސައްޙަނޫން މަޢުލ ާ
ދިނުންކަމަށް،

އެކަށީގެންވާ

ސަބަބެއްގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށް

ކަސްޓަމްސްއަށް

ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއް
ނާޅައެވެ.

ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި
ފިޔަވަޅު އެޅުން

ފިޔަވައި ،ކަސްޓަމްސްއަށް ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަން
ހިނގާފައިވާ ގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެކަމެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުމަށްފަހު ،އެކަން ކުރި
ފަރާތާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ.
(ހ)

ލިޔުމުން ނަސޭހަތްދިނުން؛

(ށ)

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރުން؛
.1

ފުރަތަމަ

ފަހަރު

ކަސްޓަމްސްއިން
268

ޖޫރިމަނާ
ޤަބޫލުކުރާ

ކުރާނީ
ޖުމްލަ

އެކަމެއްގައި
އެފްއޯބީ

އަގުގެ

ހިމެނޭ

މުދަލަށް

15%

(ފަނަރަ

އިންސައްތަ) އިންނެވެ.
.2

މިފަދަ ކަމެއްގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖޫރިމަނާކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ،ޖޫރިމަނާ
ކުރާނީ އެކަމެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން ޤަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ
އެފްއޯބީ އަގުގެ ( 25%ފަންސަވީސް އިންސައްތަ) އިންނެވެ.

.3

ޖހިއްޖެ ނަމަ،
މިފަދަ ކަމެއްގައި ދެފަހަރަށް ވުރެ ގިނަފަހަރު ޖޫރިމަނާކުރަން ެ
ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ،އެކަމެއްގައި ހިމެނޭ މުދަލަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ޤަބޫލުކުރާ ޖުމްލަ އެފްއޯބީ އަގުގެ ( 50%ފަންސާސް އިންސައްތަ) އިން
ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ޓެރިފް
ރޭޓް ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން

( .541ހ)

މިގަވާއިދުގެ  539ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ހާލަތުގައި ،އެ މައްސަލަ ޖެހުނު ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ

ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ

ަތން ފިޔަވަޅު
ފަރާތް ނުވަތަ ޑިކްލަރެންޓާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމ ީ
އެޅޭނެއެވެ.
.1

ވނަ
މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވޭ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ަ 04
ފަހަރަކު ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދިއުން؛ މިގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅާ ފުރަތަމަ 03
ނަސޭހަތް

ފަހަރު

ދެވޭނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ

ފަހަރު

ލިޔުމުން

އިންޒާރު

ދެވޭނެއެވެ .އަދި ފަސްވަނަ ފަހަރު ( 10,000/-ދިހަހާސް) ރުފިޔާއިން
ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
.2

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން
ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްފަހު ،ދެން އެންމެ ފުރަތަމަ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވޭ ގުޑްސް
ޑިކްލަރޭޝަނުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރާނީ މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ަރތީބުންނެވެ.
ގޮތުގެ މަތިން އެ ތ ު

(ށ)

މައްސަލަ

ފާހަގަކުރެވުނީ

އެއްފަހަރާ

ހުށަހަޅާފައިހުރި

ގިނަ

ގުޑްސް

ޑިކްލަރޭޝަންތަކަކުން ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ކޮންމެ ޑިކްލަރޭޝަނެއްވެސް ބަލާނީ ވަކި
މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މިސާލު :މައްސަލަ ފާހަގަކުރެވޭ ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ހުށަހަޅާ  4ވަނަ ފަހަރާއި  8ވަނަ ފަހަރާއި
 12ވަނަ ފަހަރު ނަސޭހަތް ދެވޭނެއެވެ 16 .ވަނަ ފަހަރު އިންޒާރު ދެވޭނެއެވެ .އެއަށްފަހު  20ވަނަ
ފަހަރު ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ .އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މި ބޮޅު އަލުން ފެށޭނެއެވެ.
ކުށް ތަކުރާރު ކުރުން ކަމުގައި

 .542މިގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުށް ތަކުރާރުކުރުން ކަމުގައި ބަލާނީ އެ ކުށެއް ކުރި ތާރީޚުން
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ބެލުން

ފެށިގެން މީލާދީ ގޮތުން ( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުށެއް އަލުން ކޮށްފިނަމައެވެ.
މީގެ ތެރޭގައި މިގަވާއިދުގެ  539ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ޖޫރިމަނާކުރުމުން
އިސްތިސްނާވުން

( .543ހ)

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލާ ގުޅޭގޮތުން
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަނާއި އެއާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމަކުން
އެމުދަލުގެ

ސައްޙަ

މަޢުލޫމާތު

އެނގެން

ހުރިނަމަ،

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކުށްތަކުގައި ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާއިން ،އެލިޔުމުގައި ހިމެނުނު މުދާ އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

(ށ)

.1

ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރކުރި ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުން؛

.2

ކަސްޓަމްސްއަށް ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން؛

ިމނޭ
ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި ހިމެނޭ މުދަލާއި ޝިޕްމަންޓުގައި ހ ެ
މުދަލުގެ

ކްލެސިފިކޭޝަނަށް ނުވަތަ

ޓެރިފްރޭޓަށް

އަންނަ

ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން

ޑިއުޓީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު އިތުރުވާ ހާލަތުގައި ،ފިޔަވަޅު އެޅުމުން
އަންނަނިވި މުދާ އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެއެވެ.
.1

މުދާ ބަލައިގެން އެ މުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން ދެނެގަނެވޭފަދަ އެއްޗަކަށް
ނުވުން.

.2

މުދަލަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ދެގޮތަކަށް ކްލެސިފައި ކުރެވިދާނެ އެއްޗަކަށްވުން.
މިގޮތަށް ކްލެސިފައި ކުރެވޭ ތަކެތި ބެލުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.
(ހ) ކްލެސިފައި ކުރެވޭ މުދަލުގެ އެސެންޝަލް ކެރެކްޓަރ ދެނެގަތުމުގައި
ދަތިތަކެއް ހުންނަ ތަކެތި.
(ށ) މުދާ ކްލެސިފައި ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ
އެމުދަލެއް ކްލެސިފައި ކުރުމަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު
ފުރިހަމައަށް ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ ކްލެސިފިކޭޝަން
ދެގޮތަކަށް ނިންމެން ހުންނަ ތަކެތި.

(ނ)

މި ގަވާއިދުގެ  539ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ހާލަތުގައި

ފިޔަވައި،

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ޑިއުޓީ

މާފުކޮށްދީފައިވާ

މުދަލާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިއުޓީ ދައްކަންނުޖެހޭ
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މުދަލާއި،

ޝިޕްސްޓޯރގެ

ގޮތުގައި

ރާއްޖެއަށް

ގެންނަ

މުދަލުގެ

މައްސަލަތައް

މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
(ރ)

މިގަވާއިދުގެ  533ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  1ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ހާލަތުގައި

ފިޔަވައި،

ބޮންޑެޑްވެއަރހައުސްއަށް

ގެންނަ

މުދަލުގެ

މައްސަލަތައް

މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.
(ބ)

ުރން،
ަސޓަމްސްއަށް ފާހަގަވުމުގެ ކ ި
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކ ް
ާތށް ނުވަތަ އެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ
އެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރ ަ
ްސއަށް ހުށަހަޅައި
ޑިކްލަރެންޓަށް އެކަން ފާހަގަކުރެވިގެން ،އެކަމުގެ ތަފްސީލު ކަސްޓަމ ް
އެކަމެއް އިސްލާޙްކޮށްފިނަމަ ،މިގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާކުރުމުން އެ
ފަރާތް އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

ޖޫރިމަނާގެ މައްސަލަ
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް

 .545މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާއަކާމެދު އެ ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެވުނު ފަރާތް ހިތްހަމަ
ނުޖެހިގެން ކަސްޓަމްސްއަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ މައްސަލައިގެ ބާވަތަށާއި ،އެ

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުން

ރޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު
މައްސަލައިގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށާއި ،އެ މައްސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާގޮތަށް ި
ކމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ
އެމައްސަލައިގައި ކުރެވުނު ޖޫރިމަނާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިޚުތިޔާރު ަ
ލަފާގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ސިއްރުން މުދާ އެތެރެކުރަން
އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވިދާނެ

.546

ުކށްހުރި މުދަލަކީ ،ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން އެތެރެކުރަން ނުވަތަ
ކަސްޓަމްސްއަށް ޑިކްލެއަރ ނ ޮ
ރާއްޖެއިން ސިއްރުން ބޭރުކުރަން އުޅުނު މުދާ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް

ޙާލަތްތައް

ބިނާކޮށް ކަސްޓަމްސްއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެއީ ރާއްޖެއަށް ސިއްރުން މުދާ އެތެރެކުރަން
އުޅުން ނުވަތަ ސިއްރުން މުދާ ބޭރުކުރަން އުޅުން ކަމަށް ބެލުމަށް މި ގަވާއިދުގެ  537ވަނަ
މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ކްލެސިފިކޭޝަން ދިމާނުވުމާއި
މުދާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް

 547.އުނިކުރެވިފައި

ދިމާނުނުވުން
ކްލެސިފިކޭޝަން ދިމާނުވުމާއި
މުދާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް

 548.އުނިކުރެވިފައި

ދިމާނުނުވުމުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭ
އުސޫލު

.549

އުނިކުރެވިފައި
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ދެވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން ކުށްކުށާއި އޭގެ އަދަބު
އެހެނިހެން ކުށްކުށުގައި
ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތުގެ

( 550.ހ)

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ
މައްސަލަތަކުގައި ،އެކުށް ތަކުރާރުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ،މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި

ތަފުސީލު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާވަލުގައިވާ އަދަދަށް ފަހަރަކު  50%އިތުރުކުރެވޭނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ކުށް ތަކުރާރުކުރުން ކަމުގައި ބަލާނީ ،ޖޫރިމަނާކުރި
ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ ގޮތުން ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުށެއް
އަލުން ކޮށްފިނަމައެވެ.

(ނ)

މިލާދީ ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްކުށެއް ( 3ތިނެއް) ފަހަރަށް
ތަކުރާރު ކޮށްފިނަމަ( 6 ،ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެފަރާތަކަށް ދެމުން ގެންދާ
ޚިދުމަތް މެދު ކަނޑާލެވޭނެއެވެ.

(ރ)

ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ
މައްސަލަތަކުގައި ،އެ ކުށްކުރި ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އަދަދުތައް ތިރީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިމިވަނީއެވެ.
ކުށް
 .1ޓްރާންސިޓް

ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އަދަދު

މުދަލެއްގައި

ކަސްޓަމްސްއިން

 50,000ރުފިޔާ

ޖަހާފައިވާ ސިލެއް ކަސްޓަސްއިން ކެނޑުމުގެ
ކުރިން ހަލާކުކުރުން ނުވަތަ އެސިލު ކެނޑުން
ނުވަތަ އެ މުދާ ބަންދުކޮށްފައިހުރި އެއްޗެއް
އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހަލާކުކުރުން
 .2ޕޯސްޓުން ނުވަތަ ކޫރިއަރ މެދުވެރިކޮށް ގެންނަ
ތަކެއްޗާ

ގުޅޭގޮތުން

ހުށަހަޅާ

އޭޖެންޓް

މެނިފެސްޓުގައި ނުހިމެނޭ ތަކެތި ޝިޕްމަންޓުގައި
ހުރުން
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 10,000ރުފިޔާ

ައދުތަކަށް ،ކަސްޓަމްސްގެ
 .3ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙ ް

 5,000ރުފިޔާ

ހުއްދަނެތި މީހުންނާއި އުޅަނދުފަހަރު އަދި
ވެހިކަލްފަދަ ތަކެތި ވަނުން
 .4ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ނެތި ،ކަސްޓަމްސްގެ

 25,000ރުފިޔާ

ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް
ގޮސް އައިސްވުން.
 .5ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އަންނަ

ކަސްޓަމްސްއިން

އެރުމުގެ

އުޅަނދަކަށް
ކުރިން

 35,000ރުފިޔާ

ނުވަތަ

އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގެކުރިން އަރައި
ފޭބުމާއި މުދާ އަރުވައި ބޭލުން
ބޭރުން

 .6ރާއްޖެއިން

އުޅަނދުފަހަރު،
ގިނަވެގެން

ރާއްޖެއަށް

ބަނދަރަށް
12

ކަސްޓަމްސްއިން

އަންނަ

 10,000ރުފިޔާ

އަންނަތާ

ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި

އިންވާރޑް

ކްލިއަރެންސް

ނުހޯދުން
ބޭރުން

 .7ރާއްޖެއިން

ރާއްޖެއަށް

އަންނަ

 25,000ރުފިޔާ

އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކަށް އައިސް
ކަސްޓަމްސްއަށް ނޭންގުން
.8

(ހ) މިމާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ެނޓަކު ނެތި
ޙާލަތްތައް ފިޔަވައި އޭޖ ް
ރާއްޖެއަށް

ކަނޑުމަގުން
އުޅަނދުފަހަރަށް

އަންނަ
އިންވާރޑް

ކްލިއަރެންސް ދޭ ވަގުތުން ފެށިގެން
48

(ސާޅީސް

ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި
ހަމަނުޖެއްސުން.
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އަށެއް)
އޭޖެންޓަކު

 5,000ރުފިޔާ

(ށ) އޭޖެންޓަކު

ނެތި

ރާއްޖެއަންނަ

ކަނޑުމަގުން

 5,000ރުފިޔާ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ
އިންވާރޑް

ަނދފަހަރަށް
އުޅ ު

ކްލިއަރެންސް ދޭ ވަގުތުން ފެށިގެން
( 72ހަތްދިހަ ދޭއް) ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި
އޭޖެންޓަކު ހަމަނުޖެއްސުން.
 .9އުޅަނދެއްގެ އޭޖެންޓްކަމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތް
އޭޖެންޓް

ގިނަވެގެން

ވަކިކުރާތާ

 5,000ރުފިޔާ

48

ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި އޭޖެންޓަކު ހަމަނުޖެއްސުން.
 .10ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް

 25,000ރުފިޔާ

ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގެކުރިން ކަސްޓަމްސްގެ
ހުއްދަނެތި އެ އުޅަނދެއް ،މަގަތު ފާލަން ،ކީވޯލް،
ބޯޓުފަހަރާއި އަދި ބަނޑުފަހަރު ފަދަ ތަކެއްޗާއި
ތަންތަނަށް ކައިރިކޮށް އެލޯންގސައިޑްކުރުން
 .11އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ނުހޯދައި ،އުޅަނދެއް
ރާއްޖެއިން

ފުރައިގެން

ދިއުމާއި

 50,000ރުފިޔާ

ރާއްޖޭގެ

ސަރަޙައްދުން ބޭރުވުން
 .12ރާއްޖެއިން

ބޭރުން

އަންނަ

އުޅަނދުފަހަރު

 30,000ރުފިޔާ

ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަނެތި ރަސްމީ ބަނދަރުތައް
ފިޔަވައި އެހެންތަންތަނަށް ދިއުން
 .13ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެންތަންތަނަށް

 30,000ރުފިޔާ

ދިއުމުގެ ހުއްދަދެވޭ އުޅަނދު ،އެ އުޅަނދު
ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަން ފިޔަވައި އެހެން
ތަންތަނަށް ދިއުމާއި ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަނެތި އެ
އުޅަނދަށް އަރާ ފޭބުމާއި މުދާ އަރުވައިބޭލުން
 .14ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެންތަންތަނަށް
ދިއުމުގެ

ހުއްދަ

ދީފައިވާ

އުޅަނދަކާ

ކައިރިކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ހުއްދަދީފައިވާ
އުޅަނދެއް ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދެއް ،އެ
އުޅަނދަކާއި ކައިރިކުރުމާއި އެފަދަ އުޅަނދަކަށް
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 25,000ރުފިޔާ

އެއްވެސް އެއްޗެއް އަރުވައި ބޭލުމާއި މީހުން
އަރައި ފޭބުން
 .15ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށް

 35,000ރުފިޔާ

އެޅުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވޭ ބަންކަރު ތެޔޮ ،ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި އެހެން
އުޅަނދުފަހަރަށް

ރާއްޖޭގައި

އެޅުމާއި

ުރމަށް ދޫކުރުން.
ބޭނުންކ ު
 .16ބަންކަރު ތެޔޮ އަޅައިދެވޭ އުޅަނދަކުން ،އެތެޔޮ
އެހެން

އުޅަނދަކަށް

އެއްވެސް

 35,000ރުފިޔާ

އެޅުމާއި،

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރުން.
 .17މަރާމާތުކުރުމަށް

ހުއްދަ

ދިއުމުގެ

ދީފައިވާ

 35,000ރުފިޔާ

އުޅަނދެއްގައި ފަތުރުވެރިން ގެންގުޅުން.
 .18ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ

 15,000ރުފިޔާ

ފަޅުވެރިން ގެންނަ ،ކުރޫ ޑިކްލަރޭޝަނުގައި
ހިމަނާފައިވާ ތަކެތި ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި
އެހެން ތަނަކަށް ބޭލުން.
 .19ކަސްޓަމްސްގެ
ަރތްތަކުގެ
ފ ާ

މެދުވެރިންގެ
ލިޔުންތަކާއި

ޚިދުމަތްހޯދާ

 20,000ރުފިޔާ

މަޢުލޫމާތުތަކަށް

ުއދަ
ރައްކާތެރިނުވުމާއި ،މުދަލުގެ ވެރިފަރާތުގެ ހ ް
ނެތި އެފަދަ ލިޔުންތަކާއި މަޢުލޫމާތު އެހެން
ފަރާތަކަށް ހާމަކުރުން.
 .20ސިއްރު މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއިން
ކަނޑައަޅާ

ލިޔުމެއް

ނުވަތަ

 20,000ރުފިޔާ

މަޢުލޫމާތެއް

ހާމަކުރުމާއި ،އަދި އެފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިވާނެ
ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން.
 .21ކަސްޓަމްސާއެކު

ކުރެވޭ

މުޢާމަލާތްތަކުގައި

އޭޖެންޓުން ކަނޑައެޅިގެން އޮޅުވާލަން މަސައްކަތް
ކުރުން.
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 30,000ރުފިޔާ

 .22ކަސްޓަމްސާއެކު
ކަނޑައެޅިގެން

މުޢާމަލާތްތަކުގައި

ކުރެވޭ
އޮޅުވާލުމަށް

 30,000ރުފިޔާ

ކަސްޓަމްސްގެ

ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތަކަށް އޭޖެންޓުން ލަފާ
ދިނުން.
 .23ކަސްޓަމްސްގެ

ޚިދުމަތް

ފަރާތްތަކާއި

ހޯދާ

 10,000ރުފިޔާ

ކަސްޓަމްސްއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުމަށް ނޭދެވޭ
އަސަރެއް ފޯރާފަދަ ޢަމަލެއް އޭޖެންޓުން ކުރުން.
 .24ކަސްޓަމްސްއިން

ފާސް

ދޫކޮށްފައިވާ

ނެތި

 500ރުފިޔާ

އުޅަނދުފަހަރަށް ގޮސް އައިސްވުން.
ފަހަރަށް

 .25އުޅަނދު

އެރުމަށް

މީހަކަށް

 10,000ރުފިޔާ

ދޫކުރެވިފައިވާ ފާސް ،އެމީހާ ނޫން އެހެން މީހަކު
ބޭނުންކުރުން.
 .26ފާސް ބޭނުންކޮށްގެން އޭޖެންޓްކަމުގެދަށުގައިވާ

 10,000ރުފިޔާ

އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި އެހެން އުޅަނދުފަހަރަށް
ގޮސް އައިސްވުން.
 .27ޑިއުޓީ

ހިލޭ

ފިހާރައިގައި

މަސައްކަތްކުރާ

 5,000ރުފިޔާ

މުވައްޒަފެއް ،އެ ތަނުން ތަކެތި ގަތުމާއި ،ޑިއުޓީ
ހިލޭ ފިހާރައިގައި ހުންނަ ތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި
އެފަދަ ތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުން.
 .28ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އަންނަ

 5,000ރުފިޔާ

ފަސިންޖަރުން ނުވަތަ ކުރޫން ފިޔަވައި އެހެން
މީހަކަށް ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރައިން ތަކެތި ވިއްކުން.
(ބ)

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ،

ކަސްޓަމްސްގެ

ޤާނޫނާއި

ގަވާއިދާ

ޚިލާފުވުމުގެ

މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްފަހު އެ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
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.1

ޝިޕްސްޓޯރގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ މުދަލެއް ،އެ މުދަލެއް ދޫކުރެވޭ އުޅަނދު
ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމާއި ،ނުވަތަ އެ އުޅަނދުގެ ފަޅުވެރިން
ފިޔަވައި އެހެންފަރާތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން؛

.2

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދާ
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ،ނުވަތަ ކަސްޓަމްސްގެ
ހުއްދައެއް ނެތި ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދަކުން ބޭރަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ،
ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތުން ދިނުން؛

.3

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް
ބަނދަރު ހިންގާ ފަރާތުން ގެއްލުންދިނުން؛

.4

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ މުދާ ފިޔަވައި ،ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓްގެ
ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވާ މުދަލެއް އެހެން ޤައުމަކަށް ފޮނުވާއިރު،
އެ މުދަލާބެހޭ ލިޔުމެއްގައި އެ މުދަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފައްދާފައިވާ
މުދަލެއްކަން އެނގޭނެގޮތަށް ލިޔުން ބަދަލުކުރުން ،ނުވަތަ މުދާ ފޮނުވި
ުކރުން؛
ފަރާތާއި މުދާ ލިބެންވީ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލ ު

.5

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި ރަސްމީ ބަނދަރުތަކުގައި ކަސްޓަމްސްގެ
ސަރަޙައްދުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނަށް މީހުންނާއި އުޅަނދުފަހަރު އަދި
ެތންތަން
ވެހިކަލްފަދަތަކެތި ވަދެނުކުތުމަށް ،ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަނެތި އ ަ
ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ހުއްދަ ދިނުން؛

.6

ކަސްޓަމްސްގެ ހުއްދަ ނެތި ،ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށުގައި އޮންނަ
އުޅަނދުފަހަރަށް ތަކެތި އަރުވައި ބޭލުން؛

.7

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދަކަށް ކަސްޓަމްސްއިން އެރުމުގެ ކުރިން މުދާ
އަރުވައި ބޭލުން؛

.8

ކަސްޓަމްސްއަށް ދައްކާފައިވާ ޗެކެއް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އަނބުރާ އައުން؛

.9

ކަސްޓަމްސްއާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރައްކާކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ
ލިޔުން ނުދެއްކުން ނުވަތަ ނެތިކޮށްލުން ނުވަތަ ހަލާކުކޮށްލުން؛

10

ޮނނަ
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކުން އެކި ރިސޯޓްތަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަ އ ް
ފަރާތްތަކަށް ގެންދާ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް
ގެންދަންޖެހޭ ތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުން؛
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11

ޮނނަ
ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކުން އެކި ރިސޯޓްތަކަށް ނުވަތަ ހުއްދަ އ ް
ފަރާތްތަކަށް ގެންދާ ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން؛

12

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ހިންގާ ފަރާތުންނާއި އެ ފަރާތުން ބޮންޑެޑް
ވެއަރހައުސް

ހިންގާ

ސަރަޙައްދަށް

ވަދެނިކުމެވުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މުވައްޒަފަކު ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހާއި އޫރުމަސް އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް ޤާނޫނާއި
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދިނުން ނުވަތަ ވިއްކުން؛

13

ުމށް
އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގައި ،ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި ފާސްކުރ ަ
ބޭނުންވެގެން

އެދެފި

އުޅަނދެއް

ނުވަތަ

އުޅަނދުގެ

ބައެއް

ނުވަތަ

ްކން؛
އުޅަނދުގައިހުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ މީހެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުދެއ ު

14

މީހުންނާއި ތަކެތި ބަލައި

ފާސްކުރުމުގައި،

ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަން

ބޭނުންވެގެން ދެއްކުމަށް އެދެފި އެއްޗެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުދެއްކުން؛

15

ސިއްރުން މުދާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން ނުވަތަ ސިއްރުން މުދާ ރާއްޖެއިން
ބޭރުކުރުން؛

16

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއަށް ތަކެތި އެތެރެކުރުން ނުވަތަ ތަކެތި
ބޭރުކުރުން؛

17

ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން އޮޅުވާލުމާއި ލިޔުމަށް ބަދަލު ގެނައުން؛

18

ްސއިން
ުމށް ކަސްޓަމ ް
ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދ ަ
ލިޔުމަކުން އެދުމުން އެމަޢުލޫމާތެއް ކަސްޓަމްސްއަށް ނުދިނުން؛

19

ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ދީގެން ނުވަތަ ނަހަމަގޮތުގައި
ނވަތަ
ފައިސާގެ އިނާމު ހޯދަން އުޅުމާއި ،މައްސަލަތަކުގައި ޝާމިލްނުވާ ު
މފަދަ
ްނށް ފައިސާގެ އިނާމު ދޭން އުޅުމާއިި ،
ބައިވެރިނުވާ މުވައްޒަފުނ ަ
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުން.

(ޅ)

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ،ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވުމުގެ
މައްސަލައަކާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް
މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
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ވިހިވަނަ ބައި
ޖަދުވަލުތައް
ޖަދުވަލު 1
(ހ)

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ،ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި
މިވަނީއެވެ.
1.

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ،އެ ބަނދަރުގެ އެންކަރޭޖް

2.

އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ،އެބަނދަރުގެ އެންކަރޭޖް

3.

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ،އެބަނދަރުގެ އެންކަރޭޖް

4.

ހުޅުލޭގައި އޮންނަ އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓުގައި ހިމެނޭ ،މި ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަން

5.

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

6.

ުމށް ކ.ތިލަފުށީގައި ހަދާފައިވާ ބަނދަރުތަކާއި އެ ބަނދަރުތަކުގެ
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބަނދަރުކުރ ަ
އެންކަރޭޖް

7.
(ށ)

ކަސްޓަމްސްގެ ވެއަރހަސްތަކާއި ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް

ެޒޓުގައި ޝާއިޢު
މީގެ އިތުރުންވެސް އެކިދުވަސްވަރަށް ރަސްމީ ބަނދަރުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭ ތަންތަން ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގ ެ
ކުރެވޭނެއެވެ.

ޖަދުވަލު 2
(ހ) ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދެވޭނެ ބަނދަރުތައް
1.

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ،އެ ބަނދަރުގެ އެންކަރޭޖް

2.

އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ،އެބަނދަރުގެ އެންކަރޭޖް

3.

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ،އެބަނދަރުގެ އެންކަރޭޖް

4.

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމުގެ ޔޮޓް ބަނދަރު (ހަމައެކަނި ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުފަހަރަށް)

(ށ) ވައިގެމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދެވޭނެ ބަނދަރުތައް
1.

ހުޅުލޭގައި އޮންނަ އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓް

2.

އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި އޮންނަ ގަން އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓް
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ޖަދުވަލު 3
(ހ) ރަސްމީ ކަނޑުގެ ބަނދަރުތައް
1.

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ،އެ ބަނދަރުގެ އެންކަރޭޖް

2.

އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ،އެބަނދަރުގެ އެންކަރޭޖް

3.

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށީ ވިޔަފާރި ބަނދަރާއި ،އެބަނދަރުގެ އެންކަރޭޖް

(ށ) ރަސްމީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް
1.

ހުޅުލޭގައި އޮންނަ އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓް

2.

އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި އޮންނަ ގަން އިންޓަރނޭޝަލް އެއަރޕޯޓް

ޖަދުވަލު 4
ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ފަސިންޖަރުންނާއި ކުރޫ ލިސްޓުގައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ހ) އުޅަނދާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1.

އުޅަނދުގެ ނަން

2.

އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

3.

އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޤައުމު

4.

އުޅަނދު އެންމެފަހުން ފުރި ބަނދަރު

5.

އުޅަނދު އައި ބަނދަރު

6.

އުޅަނދު ފުރާ ބަނދަރުގެ ނަން

7.

އެންކަރކުރި ގަޑި

8.

އޭޖެންޓް ނުވަތަ އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން

9.

ސައިން އޮން އަދި ސައިން އޮފްވި މީހުންގެ އަދަދު

 10.އުޅަނދު އައި ތާރީޚު
 11.އުޅަނދު ފުރާ ތާރީޚު
(ށ) ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ މަޢުލޫމާތު
1.

ފުރިހަމަ ނަން

2.

މަޤާމު

3.

ޤައުމީ ނިސްބަތް
280

4.

ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު

5.

ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރި ތާރީޚު

6.

ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު

7.

އުފަން ތާރީޚު

8.

ރާއްޖޭގެ ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު

9.

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަޅުވެރިންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ އަދަދު

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

281

ޖަދުވަލު  : 5ކަސްޓަމްސް ޓްރާންސިޓް  /ޓްރާންސްޝިޕްމެންޓް

282

283

ޖަދުވަލު  :6ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން

284

285

ޖަދުވަލު  :7އުޅަނދު ޗެކްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

286

287

ޖަދުވަލު  :8ވެސެލް އެރައިވަލް އިންފޮމޭޝަން ފޯމު

288

ޖަދުވަލު  :9ކުރޫ ޑިކްލަރޭޝަން

289

ާ އުޅަނދުގެ ކުރެހުމާއި ސްޕެސިފިކޭޝަން ހުށަހަޅަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނ:10 ުޖަދުވަލ
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.
________________________________________________________________________________________________
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Complement
•
Civilian Officers:
•
Commissioned Officers:
•
Licensed Engineers:
•
Crew: 1
•
Scientists:
________________________________________________________________________________________________

291

292

293

294

295

296

ޖަދުވަލު  :11ޖެނެރަލް ޑިކްލަރޭޝަން

297

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

298

299

ޖަދުވަލު  :13އެޕްލިކޭޝަން ފޮރ އިންޓަރ އެޓޮލް ޓްރެވެލިންގ ޕަރމިޓް

300

ޖަދުވަލު  :14ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ބޭރުކުރާ މުދަލުގެ އިންޥަރޑް
އަދި އައުޓްވަރޑް މެނިފެސްޓް އިސްލާހުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

301

ޖަދުވަލު  :15ވައިގެ މަގުން އެތެރެކުރާ މުދަލާއި ބޭރުކުރާ މުދަލުގެ އިންވަރޑް
އަދި އައުޓްވަރޑް މެނިފެސްޓް އޮންނަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ

302

ޖަދުވަލު  :16ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލުގެ އިންވަރޑް އަދި
އައުޓްވަރޑް މެނިފެސްޓް އިސްލާހުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

303

ޖަދުވަލު  :17ޕްރީ-ވެލުއޭޝަން ފޯމް

304

ޖަދުވަލު  :18އެޑިޝަނަލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ފޯރ މެރިން
ވެސެލްސް ފޯމު

305

306

ޖަދުވަލު  :19ކްރޫ އެންޑް ޕެސެންޖަރ ވެލުއޭޝަން ފޯމް

307

ޖަދުވަލު  :20އަނބުރާ ގެންދާގޮތަށް މުދާދޫކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

308

309

ޖަދުވަލު  :21ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް ވަދެނުކުމެވުމުގެ
ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް

310

ޖަދުވަލު  :22ބޮންޑް ކީޕަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

311

ޖަދުވަލު  :23ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

312

313

ޖަދުވަލު  :24ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސްއިން ގަބޫލުކުރިކަން އަންގާ
ލިޔުން

314

ޖަދުވަލު  :25ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ޗިޓް

315

316

ޖަދުވަލު  :26ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

317

318

ޖަދުވަލު  :27ކަސްޓަމްސް މެދުވެރިންގެ ލައިސަންސަށް އެދޭ ފޯމް

319

320

ޖަދުވަލު  :28އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓްކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސަށް
އެދޭ ފޯމް

321

322

ޖަދުވަލު  :29ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

323

324

ޖަދުވަލު  :30އިމްޕޯޓަރ  /އެކްސްޕޯޓަރ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

325

ޖަދުވަލު  :31ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދޭ
ފޯމް

326

327

ޖަދުވަލު  :32ތަފާސްހިސާބަށް އެދޭ ފޯމް

328

329

ޖަދުވަލު  :33ޑިކްލެއަރކުރި ވަރަށްވުރެ މުދާ އިތުރުވުމުން ޖޫރިމަނާ
ކުރިކަމުގެ ލިޔުން

330

331

ޖަދުވަލު  :34މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއަށް
އިމްޕޯޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

332

ޖަދުވަލު  :35މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން
އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

333

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

ަގނެ ގޮތުގެ ތަފުސީލު
ޭނންތަކަށް ކަސްޓަމްސް އިންދޫކުރާ ތަކެއްޗަށް ފީ ނ ާ
ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ޚިދުމަތްތަކަށާއި އެކިއެކި ބ ު
ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ފީ

ޚިދުމަތުގެ ތަފުސީލު
 .1ޖީ.އެސް.ޕީ ސެޓްފިކެޓް

 200ރުފިޔާ

 .2ސަޕްޓާ ސެޓްފިކެޓް

 200ރުފިޔާ

 .3ސަފްޓާ ސެޓްފިކެޓް

 200ރުފިޔާ

 .4ޝޯޓްލޭންޑް ސެޓްފިކެޓް

 100ރުފިޔާ

 .5ޑެމޭޖްލޭންޑް ސެޓްފިކެޓް

 100ރުފިޔާ

 .6ސެޓްފިކެޓް އޮފް އޮރިޖިން

 200ރުފިޔާ

ފ (ގަނޑަކަށް)
 .7ފޯމު ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ީ

 1ރުފިޔާ

ާޖ (ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމަށް)
 .8ޕްރޮސެސިންގ ޗ ް

 12ރުފިޔާ

 .9ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖް (ގުޑްސް ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމުގެ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް)

 1ރުފިޔާ

( .10ހ) ކަނޑުމަގުން

ރާއްޖެއަންނަ

15

(ފަނަރަ)

މީޓަރަށްވުރެ

ކުޑަ،

ފަތުރުވެރިކަމުގެ

 250ރުފިޔާ

އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގެ ފީ
(ށ) މިނަންބަރުގެ (ހ) ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު ފިޔަވައި ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެއަންނަ

 1,000ރުފިޔާ

އުޅަނދުފަހަރަށް އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ދިނުމުގެ ފީ
ަނތަނަށް މުދާ ބޭލުމަށް
 .11ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން ގެންނަ މުދާ ރަސްމީ ބަނދަރުތައް ފިޔަވައި އެހެން ތ ް
އުޅަނދުފަހަރު ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ފީ ނަގާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީންނެވެ.
(ހ) ކ.ތިލަފުށި  /ކ.ތިލަފުށި އައުޓަރ އެންކަރ  /އެސް.ޓީ.އެސް ސަރަހައްދު (ދަތުރަކަށް)

 25,000.00ރުފިޔާ

(ށ) (ށ) )ކ.ފުނަދޫ( ދަތުރަކަށް

 50,000.00ރުފިޔާ

(ނ) ކ.ހުޅުލެ  /ކ.ހުޅުލެ އައުޓަރ އެންކަރ (ދަތުރަކަށް)

 50,000.00ރުފިޔާ

(ރ) ކ.ހުޅުމާލެ  /ކ.ހުޅުމާލެ އައުޓަރ އެންކަރ (ދަތުރަކަށް)

 50,000.00ރުފިޔާ

(ބ)

ކ.ތިލަފުށި ފިޔަވައި ،ރިސޯޓްތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށާއި ތަންތަނަށް  100,000.00ރުފިޔާ
334

(ދަތުރަކަށް)
(ޅ) އެހެނިހެން ރަށްރަށާއި ތަންތަނަށް (ދަތުރަކަށް)
 .12ކ.ތިލަފުށި ،ކ.ހުޅުލެ ،ކ.ހުޅުމާލެ ،ކ.ފުނަދޫ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށާއި ތަންތަނަށް މުދާ

 50,000.00ރުފިޔާ
 125.00ރުފިޔާ

އަރުވައި ބޭލުމަށާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރު ކުރާ އުޅަނދުފަހަރު އެލޯންގްސައިޑް ކޮށްގެން
އެއްއުޅަނދުން އަނެއް އުޅަނދަށް މުދާ ބަދަލު ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ދަތުރު ފެށި
ވަގުތުން ފެށިގެން ދަތުރު ނިމުނު ވަގުތާހަމަޔަށް ހޭދަވި ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް
 .13ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައަޅާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ،އަލަށް ހަދާ ރިސޯޓުތަކާއި ،މިހާރު ހަދަމުންދާ ކޮންމެ

މެޓްރިކް

ެދމަށް ގެންނަ ޓަނަކަށް
ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ނުހެދިހުރި ރިސޯޓުތަކާއި ،އަދި މަރާމާތުކުރާ ރިސޯޓުތައް ހ ު

ނުވަތަ

ކިޔުބިކް

މީޓަރަކަށް

5.00

(ފަހެއް)

މުދާ އެރިސޯޓުތަކުން ބަލާފާސްކޮށް ދޫކުރުމަށް.
(މި ފައިސާ ނަގާނީ އެ މުދަލުގެ ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމާ ދުވަހު ކަސްޓަމްސްއިން ޑިއުޓީ ނެގުމަށް
ބޭނުންކުރާ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓުން ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ).

އެމެރިކާ

ަރށްވުރެ
ޑޮލ ަ

ބޮޑު ނޫން އަދަދެއް.

 .14ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ

 6000.00ރުފިޔާ

 .15ފާސް ހަދައިދިނުމުގެ ފީ

 200ރުފިޔާ

 .16ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ފީ

 500ރުފިޔާ

 .17ކަސްޓަމްސްގެ މެދުވެރިންގެ އަހަރީ ފީ

 3,500ރުފިޔާ

 .18އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ފީ

 500ރުފިޔާ

 .19އުޅަނދުފަހަރުގެ އޭޖެންޓުންގެ އަހަރީ ފީ

 3,500ރުފިޔާ

 .20ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ފީ

 500ރުފިޔާ

 .21ލޯކަލް ކޫރިއަރ އޭޖެންޓުންގެ އަހަރީ ފީ

 3,500ރުފިޔާ

 .22ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ފީ ނަގާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
(ހ) ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  20ފޫޓްގެ ކޮންޓައިނާއަކަށް މަހަކު

 1000.00ރުފިޔާ

(ށ) ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  40ފޫޓްގެ ކޮންޓައިނާއަކަށް މަހަކު

 2000.00ރުފިޔާ

މހަކު
(ނ)  400އަކަ ފޫޓަށްވުރެ ކުޑަ އޭރިޔާއެއް ހިމެނޭ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްއަކަށް ަ

 1000.00ރުފިޔާ

ރފިޔާ
(ރ) މިނަންބަރުގެ (ހ) އާއި (ށ) އަދި (ނ) ގައިވާ ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތައް ފިޔަވައި ު 2.50
އެހެނިހެން ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސްތަކުގެ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު
 50ރުފިޔާ

ފ (ކިއުބިކް މީޓަރަކަށް  /ދުވާލަކަށް)
 .23ބޮންޑު ީ
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