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1  ހާ ފްސަ  

 

  

c  

  :ތަޢާރުފް 

، އިން ބޭރުކުރުން މަނާ ތަކެއްޗާއިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެއްޗާއި ރާއްޖެ މިއީ،

ދަ ބޭރުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ ހުއްރާއްޖެއިން އެތެރެކުރުމުގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް 

އި ނުވަތަ ހުއްދަ ބޭނުންވާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގަ.ތު ހިމެނޭ ލިޔުމެކެވެބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާ

ވަތަ ރާއްޖެއިން ނަމަ، ނުއެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ ބޭރުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާއި،

މި . ހިމަނާފައި ވާނެއެވެމިލިޔުމުގައި  ވެސް ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުޢަމަލު ބޭރަށް ގެންދާނަމަ 

އެކި ޤާނޫނުތަކުން އެކުލަވާލެވުނު ތާރީޚާ ހަމައަށް  ލިޔުން ބާވަތްތަކަކީ މިހިމަނާފައިވާ ގައި ލިޔުމު

 އެކި ސަރުކާރުގެ ރާއްޖެއަށް ގެނައުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާ ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި، 

  .ތަކެއްޗެވެ އިދާރާތަކުން ރެގިޔުލޭޓް ކުރާ
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2  ހާ ފްސަ  

 

  ަތކެތި ިދެވހިާރްއޖެައްށ ެއތެެރުކުރްނ ަމނާ 

  )ަގއި ަބާޔްނޮކްށފިައވާ ަތކެތި 1މްަސތުވާަތކްެއޗާެބހޭ ޤާޫނުނގެ ަޖުދަވލު (ަމާނ ުކެރވިފައިވާ މްަސތުވާަތކެތި 1

  )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު ( 17/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

  
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްޓަކާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

  .ފޮނުވޭނެއެވެ

2
، ުކެރުހްނ ުހްނަނ ޮފތް، ަމަޖްއލާ  އިްސލާމީްދުނގެ ައްސލަުތކާ ޚިލުާފ ވާަހަކ ލެިޔަފއި ުހްނަނ ުނަވަތ ެއަފދަ 

ފަަދ ަތކްެއޗާއި،  ޑްިސެކޓް ޓޭޕް،  ންޫސަފަދ ަތކްެއޗާއި، މިފަަދ ވާަހަކއާއި ަމްނަޒުރ ައޅާަފއި ުހްނނަ 

  އިްސލާމީްދަންށ ިއހާާނތްތެރިޮކްށ ހިތަޭފަދ ަތކެތި 

)ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

ރޒް  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ     މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

  

ނޑާ ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް  ނޑައަޅާ މިންގަ ރޒްއިން ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތަށްޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ 

  .ފޮނުވުމަށްޓަކާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

  އިސްތިސްނާ  
ރޒްގެ ހުއްދަޢިލްމީ ބޭނުމަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

  .ލިޔުމަކުން ލިބިގެން އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތި މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ

  ައޅުަކްނުކަރްނ ގްެނގުޅޭ ުބދު  3

)ތަކެތީގެ ޤާނޫނު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް   
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ

  .ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

  ިދޭރ އޫރު 4

)ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

  
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

  .ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ



3  ހާ ފްސަ  

 

5
ުހރި ޮފޯޓއާއި ިފލްމާއި ޖިްނސީ ގުޅުްނ ޖިްނސީ ގުަނަވްނަތްއ ަދްއަކިއޭދ ަމްނަޒުރ (ޮއރިާޔްނ ކާޑު 

ަމްނޒުަރ ަދްއަކިއޭދ ިފލްމާއި، ޮފޯޓއާއި، މިފަަދ ަހަކއާއި، ޖިްނސީ ގުޅުްނ ިހްނގާ ސިަފޮކްށޭދ ައޑާއި، ވާ 

ަމްނަޒާރއި ައޑާއި، ވާަހަކ ައޅާަފއި ުހްނަނ ޑްިސެކްޓ، ޓޭޕް ަފަދ ަތކްެއޗާއި، ޖިްނސީ ގުޅުްނ ިހްނގުަމްށަޓކާ 

  )ސިަފޮކްށޭދ ޮގަތްށ ަހދަާފއިވާ ަތކެތިޖިްނސީ ގުަނަވްނ 

)ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

ރޒް  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ     މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

  

ނޑާ ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް  ނޑައަޅާ މިންގަ ރޒްއިން ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތަށްޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ 

  .ފޮނުވުމަށްޓަކާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

  އިސްތިސްނާ  
ފޮތްފޮތާއި، ކިޔަވައިމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުއްދަކުރާ ޢިލްމީ 

  .ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތްފޮތާއި ތަކެތި މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ

  ާރމާަމުކުނ  6

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
1ގެ ޖަދުވަލު ) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު(6/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު

  އެތެރެކުރުމުގެ ގަވާއިދު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރޭ ޖަނަވާރު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް

 .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ
  

ދުވަހުގެ 03އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި  .2

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން. މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ

ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން

އެތަކެތިބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

  ުނަރްއކާތެރި ަޖަނވާރު / ަވލު ަޖަނވާުރ  7

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެދިވެހިރާއްޖެއަށް ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1

 )ޤާނޫނު
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ގެ) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު(6/2008 ޤާނޫނު ނަންބުަރ .2

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ 1ޖަދުވަލު 

  ގަވާއިދު 

  އިދާރާރެގިޔުލޭޓްކުރާ   
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓ .1

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ .2

  

ތަކެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ
 

ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓު، މިނިސްޓްރީ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު .2

އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށާއި  މިނިސްޓްރީ އޮފް

  .ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ 

  ލުަކޑި ފަިޔަވއި ުރކާއި ުރުކގެ ެއްނެމަހއި ަބއިަތއް އް ރު  8

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ އިޢުލާނަކުން

  މަނާކުރެވިފައި 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް

 .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ
  

ދުވަހުގެ 30އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި  .2

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން. މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ

ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން

އެތަކެތިބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

 
  

  ކްލޯޯރ ފޯްލޯރ ކާަބން 9

  ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު ޙަވާލާދީފައިވާ  
ވަނަ 2008ގެ އިޢުލާނަކުން އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

  އަހަރު މަނާކޮށްފައި
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  އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  
މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

  .އަށް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

ޑައިްޓީރ / ިދެވހި ުނަވަތ ިއނގިޭރސީ ަބުހްނ ލަޭބލް ޮކްށަފއި ުނުހްނަނ ޑޮކަްޓީރ ބޭހާއި ުފޑް ަސޕްިލަމްންޓ 10

  ަސޕްިލަމްނޓް 

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

ބޭހުގެ ބާވައްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް(75/78ގާނޫނޫ ނަމްބަރ 

ރާއްޖެއަށް ހަދާފައިވާ ގެދަށުން) އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު

  ޑޮކްޓަރީ ބޭސް އެތެރެކުރުމާއި، ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކުމުގެ ގަވާއިދު 

  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 
.ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް 

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ

ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑްކަމަށް ބުނެފިނަމަ، އެތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކާ 

  .ފޮނުވޭނެއެވެޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް 

  ަފރޓިލައިޒްޮކްށގްެނ ުނަވަތ ިއްނކިުޔބޭްޓޮކްށގްެނ ަޖަނވާުރ އާލުާކުރަމްށ ގެެނވޭ ބިސް 11

  )R-4/2012(ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

  އެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް

 .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ
  

ދުވަހުގެ 03އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި  .2

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން. މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ

ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން

އެތަކެތިބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 
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  ަތކެތި  ަހަމެއަކނި ަދުއލުަތގެ ބޭުނަމްށ ގެެނވޭ 

  ަހނގުާރަމެވރި ަހިތާޔރު 1

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )ޤާނޫނު

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެިތ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީއަްށ

  .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

  ަބިޑބޭސް 2

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )ޤާނޫނު

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެިތ ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަްށ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

  .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

  ޮގވާ ެއްއެޗހި 3

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )ޤާނޫނު

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެިތ ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަްށ

  .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ
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  ަމްށ ުހްއަދ ބޭުންނވާ ަތކެތިިދެވހިާރްއޖެައްށ ެއތެެރުކރު 

  ުނަވަތ މްަސ ަމާރ ަބިޑ އާއި އޭގެ ަބއިަތއް މްަސ ހިފާ 1

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )ޤާނޫނު

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

ތަކެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް .1 ޢަމަުލކުރާނެގޮތް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ

 .ސެކިޔުރިޓީއަށް ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ
 

ތަކެތި ދޫކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް .2

  .ސެކިޔުރިޓީއިންނެވެ

  ައދި ޫދނި ބިސް ޫދނި 2

  )R-4/2012( ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

އެގޮތުން.ދޫނިބިސް އެތެރެކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ކެއުމުގެ ބޭނުމަށެވެ .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ބިހެވެއެތެރެކުރެވޭނީ 
 

ކުރެކުރެވޭނީ ކެއުމަށް ނޫން ކަމަކަށް ދޫނި ބިސް އެތެރެ .2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ހުއްދަ

 .ލިބިގެން ހަމައެކަނި ރިސާރޗްގެ މަސައްކަތަށެވެ
 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް .3

އެގޮތުން. އެގްރިކަލްޗަރ އިން ހުއްދަދޭ ބާވަތްތަކުގެ ދޫންޏެވެ

ރޑްގެ ގޮތުގައި އެތެރެކުރެވޭ ދޫންޏާއި އެތެރެކުރެވޭނީ ޕެޓް ބަ

 .ޕޯލްޓްރީގެ ގޮތުގައި އެތެރެކުރެވޭ ދޫންޏެވެ
 

ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް .4

 .ޓްރީ އިންނެވެއެގްރިކަލްޗަރ އިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެމިނިސް
 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް .5

ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
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 .އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ
 

03އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި  .6

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި. ދެވޭނެއެވެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ،

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެއެތަކެތި 

ަގިއ  2މްަސތުވާަތކްެއޗާެބހޭ ޤާޫނުނެގ ަޖުދަވލު (ބޭުހގެ ޮގުތަގއި ބޭުންނ ުކެރވޭ މްަސތުވާަތކެތި 3

  )ަބާޔްނޮކްށފައިވާ ަތކެތި

  )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު ( 17/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ/ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

މަސްދުވަސް ނުވާ ބޭސް ސިޓީއެއް އޮވެފައި އެބޭސް 03 .1  ނެގޮތް ޢަމަުލކުރާރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ 

 .ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ

ބޭސް ސިޓީއާ ނުލައި ގެންނަ ބޭސް ތަކާއި ބޭސް ސިޓީއަށްވުރެ .2

އިތުރަށް ހުންނަ ބޭސް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް

 .އަށް ފޮނުވޭނެއެވެއޮތޯރިޓީ

މަސްދުވަސް 03މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ހުއްދަ ނެތި ނުވަތަ  .3

ހަމަނުވާ ބޭސް ސިޓީ ނެތި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ، މައްސަލަ

ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްޓަކާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް

 .ފޮނުވޭނެއެވެ

  

  ޑޮކަްޓީރ ބޭސް 4

  ގަވާއިދުޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ   

ބޭހުގެ ބާވައްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް( 75/78ގާނޫނޫ ނަމްބަރ 

ރާއްޖެއަށް ހަދާފައިވާ ގެދަށުން) އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު

  ޑޮކްޓަރީ ބޭސް އެތެރެކުރުމާއި، ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކުމުގެ ގަވާއިދު 

  އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  
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ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ދޫކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް .1  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .އޮތޯރިޓީން ޗެކްކޮށް އެޕްރޫވްކުރުމުންނެވެ

ފަސިންޖަރުން ގެންނަ ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ދޫކުރެވޭނީ، ޑޮކްޓަރަކު .2

މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ބޭސް ސިޓީއެްއ 03ދޫކޮށްފައިވާ 

ބޭސް ސިޓީގައި. އޮވެއްޖެނަމަ، އެ ބޭސް ސިޓީގައިވާ ޢަދަދަށެވެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ ބޭހާއި ބޭސް ސިޓީ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަްށނެތި ގެންނަ ބޭސްތައް 

 .ފޮނުވޭނެއެވެ

މޯލްޑިވްސްންނަ ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ދޫކުރެވޭނީ، ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ގެ  .3

 .ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށެވެހުއްދަ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން 

ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ ބޭހާއި .4

ބޭސް ސިޓީ ނެތި ގެންނަ ބޭހާއި ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ގެނައުމަށް

ރަށްވުރެ އިތުރަށް ގެންނަ ބޭހާއި، މޯލްޑިވްސްހުއްދަ ދީފައިވާ މިންވަ 

ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ނުކުރާ ބޭސްތައް އަނބުރާ

އެމުއްދަތުގެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30ފޮނުވާލުމަށް 

ތެރޭގައި އެ ބޭސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ

ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ވެރިފަރާތުން އެބޭސް ރާއްޖެއިން

މޯލްޑިވްސް ފުޑްކަމަށް ބުނެފިނަމަ، އެބޭސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކާ 

  .އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

  ޑައިޓްީރ ަސޕްިލަމްނޓް / ުފޑް ަސޕްިލަމްންޓ 5

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

ބޭހުގެ ބާވައްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް( 75/78ގާނޫނޫ ނަމްބަރ 

ރާއްޖެއަށް ހަދާފައިވާ ގެދަށުން) އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު

  ޑޮކްޓަރީ ބޭސް އެތެރެކުރުމާއި، ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކުމުގެ ގަވާއިދު 

  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފުޑް .1  ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް ރާއްޖެއަށް 

އަދި. ސަޕްލިމަންޓް ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ
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ތަކެއްޗާއި އަލަށް ގެންނަ ތަކެތި މޯލްޑިވްސް ފުޑް ހުއްދަ ދީފައިނުވާ

 .ނެއެވެއެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި .2

.ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް 

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، އެތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކާ

  .ފޮނުވޭނެއެވެމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް 

ް ކްރީމް  މެލެަކައރ(ބޭުހގެ ޮގުތަގއި ަބލާ ޮކްސމެޓިކްްސ ަފަދ ަތކެތި 6 ް ކްރީމް، އިްޗގާޑ ކްރީމް، ިރްނގ ގާޑ

  )ަފަދ ިމިންސްޓރީ ޮއފް ހެލްތްުނ ަކނޑަައޅާ ބާަވތަްތއް 

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ބޭހުގެ ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް( 75/78ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު

  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ/ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

ފަސިންޖަރުން ގެންނަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، ޑޮކްޓަރަކު ދޫކޮށްފައިވާ .1  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ބޭސް ސިޓީއެއް އޮވެއްޖެނަމަ، އެ ބޭސް 03

ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ. ސިޓީގައިވާ ޢަދަދަށެވެ

އިތުރަށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ބޭސް ސިޓީ ނެތި ގެންނަ ތަކެތި

 .ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެމޯލްޑިވްސް 

ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ .2

ތަކެއްޗާއި، ބޭސް ސިޓީ ނެތި ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، މޯލްޑިވްސް ފުޑް

އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ނެތި ގެންނަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ

 .ގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަ 

ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ .3

ތަކެއްޗާއި، ބޭސް ސިޓީ ނެތި ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، މޯލްޑިވްސް ފުޑް

އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ނެތި ގެންނަ ތަކެތި އަނބުރާ

އެމުއްދަތުގެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30ފޮނުވާލުމަށް 

ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ

ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ
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މޯލްޑިވްސް ފުޑްކަމަށް ބުނެފިނަމަ، އެތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކާ 

  .ފޮނުވޭނެއެވެއެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް 

7
ޖިްނސީ ެއުދްނެވިރަކްނ އިުތުރ ުކުރަމާށއި، ޖިްނސީ ގުަނަވްނަތަކްށ ަތފުާތ ަބަދލަުތްއ ގަެނުއަމާށއި، ޖިްނސީ 

ގުޅުްނ ިހްނގުުމަގއި ބޭުންނުކެރވިާދެނބާަވތަްތުކގެ ތެެރިއްނ ަހށިަގނޑުގެ ެއެތެރައާށއި ބޭަރްށ ޖުެހަމްށ 

  ޮއއިްނޓްަމްންޓ ަފަދ ަތކެތި ުނަވަތ  "ްސޕްރޭ "ބޭުންނުކާރ 

  

  .މީގެ ތެރޭގައި ލުބްރިކަންޓްގެ ބާވަތްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ބޭހުގެ ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް( 75/78ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު

  ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ މޯލްޑިވްސް   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ޗެކްކޮށް .1  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .އެޕްރޫވްކުރުމުންނެވެ

03ފަސިންޖަރުން ގެންނަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، ޑޮކްޓަރަކު ދޫކޮށްފައިވާ  .2

މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ބޭސް ސިޓީއެއް އޮވެއްޖެނަމަ، އެ ބޭސް

ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ. ސިޓީގައިވާ ޢަދަދަށެވެ

އިތުރަށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ބޭސް ސިޓީ ނެތި ގެންނަ

 .މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެތަކެތި

ކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާން .3

ތަކެއްޗާއި، ބޭސް ސިޓީ ނެތި ގެންނަ ތަކެއްޗާއި، މޯލްޑިވްސް ފުޑް

އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި އަނބުރާ

އެމުއްދަތުގެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30ފޮނުވާލުމަށް 

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގްބުނެފިނަމަ، އެތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކާ 

  .އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

  ކާޯބަތކެތ8ި

ގެ ޖަދުވަލު ) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ( 6/2008 ނަންބަރުޤާނޫނު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
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 ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ޢާންމު ގަޥާއިދު  ޕޯޓް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 1

  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ޗެކްކޮްށ ކާބޯތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ހެލްތު  .1  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .އެޕްރޫވްކުރުމުންނެވެ

ފަސިންޖަރުން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ދައްކަން ނުޖެހޭ .2

ތަކެއްޗާއި ޑިކްލަރޭޝަން ފޯމު ފުރަން ނުޖެހޭ ތަކެތި

 .ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކޮށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ

.ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  .3

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

އެތަކެތިގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

ޕްރޮޓެކްޝަން އަވަހަށް ހަލާކުވާޒާތުގެ ކާބޯތަކެތި، ހެލްތު .4

ނޑާ ޚިލާފަށް ހުރެއްޖެނަމަ، ނޑައަޅާ މިންގަ އެޖެންސީއިން ކަ

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެއެތަކެތި 

ގިޭރސީ ަބުހްނ ުނަވަތ ިދެވހިަބުހްނ ލަޭބލް ުކެރވިފައި ުނުހްނަނ ކާޯބ ަތކްެއޗާއި މުްއަދތު ަހަމވާ ނ ިއ9

  ތާރީޚާއި ެއުކލެވޭ ބާަވތަްތްއ ެއނގްެނ ުނުހްނަނ ކާޯބަތކެތި

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ގެ ޖަދުވަލު ) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ( 6/2008ނަންބުަރޤާނޫނު

 ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ޢާންމު ގަޥާއިދު  ޕޯޓް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1

  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެތަކެތި އުފެއްދި ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ހެލްތު .1  ޢަމަުލކުރާނެގޮތް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ 

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ އެޖެންސީ އިން

 . އެތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ

.ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  .2

ރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށްއެމުއްދަތުގެ ތެ

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
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އެތަކެތިގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

އަވަހަށް ހަލާކުވާޒާތުގެ ކާބޯތަކެތި، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން .3

ނޑާ ޚިލާފަށް ހުރެއްޖެނަމަ، ނޑައަޅާ މިންގަ އެޖެންސީއިން ކަ

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެއެތަކެތި 

  ުދްނފުަތގެ ބާަވތަްތއް 10

  )ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( 15/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

  ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ދޫކުރެވޭނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން .1  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

ނޑައަޅާ އިންޒާރުގެ މެސެޖް، އެ އެޖެންސީ އިން އެޖެންސީއިން ކަ

ނޑަށް ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގައި ހުރެއްޖެނަމައެވެ ނޑައަޅާ މިންގަ .ކަ

25ސިނގިރެޓާއި  200ފަސިންޖަރުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެނެވޭ  .2

 .ސުއްޓާ،އިންޒާރުގެ މެސެޖް ނެތަސް ޗެކްކޮށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ

.ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  .3

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

އެތަކެތިގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

ަގއި  3މްަސތުވާަތކްެއޗާެބހޭ ޤޫާނުނގެ ަޖުދަވލު ( ބޭުންނުކެރވިާދެނ ެއްއެޗހި މްަސުތވާަތކެތި ުއެފްއުދަމްށ 11

  )ަބާޔްނޮކްށފައިވާ ަތކެތި

  )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު ( 17/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އިން އެތަކެތި .1  ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް ރާއްޖެއަށް 

 .ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ 
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ތަކެތި އަނބުރާނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އިން ހުއްދަ ނުދޭ  .2

އެމުއްދަތުގެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30ފޮނުވާލުމަށް 

ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ

ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ އެތަކެތި ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  ައދި ޮއަގިނކް ފާިޓަލއިަޒރ ެއސިޑާއި ވިހަ ެކމިަކލާއި، ެކމިަކލަްތުކްނ ުއަފްއާދ 12

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )ޤާނޫނު

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އިްނ .1  ޢަމަުލކުރާނެގޮތް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ 

ހުއްދަ ބޭނުން ނުވާ ކެމިކަލް، ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އިްނ .2

މިނިސްޓްރީ އިން އެތަކެިތހުއްދަ ބޭނުންވާ ކެމިކަލް ދޫކުރެވޭނީ އެ 

 .ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އިްނ .3

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 30ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ހުއްދަ ނުދޭ 

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. ދެވޭނެއެވެ

ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށްނުގެންގޮސްފިނަމަ 

އެތަކެތިގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

  

ގެ ޖަދުވަލު) މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު ( 17/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިސްތިސްނާ

ނޭޝަނަލްކެމިކަލުގެ ބާވަތްތައް ދޫކުރެވޭނީ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  3

  .ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ
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ލާމަތްުކުރުމގެ ބޭުނުމަގއި ޯބުޓަފަހުރަގއި ޮކްނެމެހްނ ގްެނގުޅްެނޖެހެޭނަކަމްށ ިމިންސްޓރީ ޮއފް ސަ ޯހަދއި 13

  ްޓާރްންސޯޕޓް ެއްނޑް ޮކމިުޔނިކަޭޝުންނ ަކނޑަައޅާފައިވާ ޮގވާ ަތކެތި 

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )ޤާނޫނު

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް .1  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .ސެކިޔުރިޓީ އިން އެތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި .2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަްށ

  .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

  ޮފގް ސިގަްނލް، ަހވާ، ފާޓާްސ ަފަދ ަތކެތ14ި

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ފޮގް ސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި) ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ގެންގުޅުމާއި އަދި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ

  ގަވާއިދު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް .1  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .ސެކިޔުރިޓީ އިން އެތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ

ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތިމައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް  .2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަްށ

  .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

  ުކްއތާ 15

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )ޤާނޫނު
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ  އިދާރާ ރެގިޔުލޭޓްކުރާ  

  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް   

ކުއްތާ ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް .1

 .ސެކިޔުރިޓީ އިން އެތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ

ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓާއެކު ކުއްތާމައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު  .2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަްށ

  .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ

  ޯރ ގްަސަގހާގެްއާސއި ަގުހގެ ަބއިަތއް 16

  
 .ހާބަރުންނެވެތަކެތި އެތެރެކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި މާލޭ ކޮމާޝަލް 

 ) ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 12/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑްތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ  .1  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .ން ޗެކްކޮށް، ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެއެގްރިކަލްޗަރު

 .ބޭނުންވާނެއެވެ ފިކެޓްޓްފައިޓޯސެނިޓަރީ ސެ ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް  .2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ހުއްދަ ނެތި .3

 .ވޭނެއެވެދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެ 3ހުއްދަ ނެގުމަށް ށް ތަކެއްޗަގެންނަ

އިން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ .4

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 03ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ނުދޭ 

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. ދެވޭނެއެވެ

ޖެއިން ބޭރަށްނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއް

އެތަކެތިގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

 .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

  



17  ހާ ފްސަ  

 

  ަޖާރސީމް ުނަވަތ ެބިނފަިޝލް ޯއަގިނޒަމްސް ، ޫސފި، ަފނިފަކްސާ ިދޭރ 17

  
 .ތަކެތި އެތެރެކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުންނެވެ

 ) ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 12/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

ފިޝަރީޒް އެންްޑމިނިސްޓްރީ އޮފް ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ  .1  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .ން ޗެކްކޮށް، ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެއެގްރިކަލްޗަރު

ފިކެޓްޓްސެ ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ސްޓޭޓް ވެޓެރިނަރީ .2

 .ބޭނުންވާނެއެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ހުއްދަ ނެތި .3

 .ވޭނެއެވެދެދުވަހުގެ މުއްދަތު  3ގެންނަތަކެއްޗަށް ހުއްދަ ނެގުމަށް 

އިން ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ .4

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 03ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ނުދޭ 

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. ދެވޭނެއެވެ

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

އެތަކެތިގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

  ިދޭރ ަޖަނވާރު 18

  

 .ހަމައެކަނި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުންނެވެތަކެތި އެތެރެކުރެވޭނީ 

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ގެ ޖަދުވަލު ) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު ( 6/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު

  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ގަވާއިދު 1

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

ތަކެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ
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ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ .2

  .އިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެމިނިސްޓްރީ އިންނެވެ

 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް .3

ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް

 .އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

 

ދުވަހުގެ 03ލުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި  .4

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން. މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ

ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން

އެތަކެތިބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

  ަތކެތި  ހިެމނޭ ައދި ޕްެސޓަިސއިޑްގެ ޮގުތަގއި  ަފރޓިލައިޒާސް  އިނިގޯްރ ފަިޔވަ ޔު ގެރިގުއި ައދި 19

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )ޤާނޫނު

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އިން .1  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

ހުއްދަ ބޭނުން ނުވާ ތަކެތި، ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އިން .2

ރެވޭނީ އެ މިނިސްޓްރީ އިން އެތަކެތިހުއްދަ ބޭނުންވާ ތަކެތި ދޫކު

 .ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އިން .3

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް 30ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ހުއްދަ ނުދޭ 

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް. ދެވޭނެއެވެ

ގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށްނުގެން 

 .އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 



19  ހާ ފްސަ  

 

ބޭުނަމްށ  ގްެނަނ މްަސަމހާެމްއާސއި، ެއޫންނެވްސ ެއަފަދ  ުނަވަތ ެއުކއޭރިައމްގެ  ެއުކައރ ަކލަްޗރ20

  ިދޭރަތކެތި 

  ނުވަތަ ގަވާއިދުޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު   
 1ގެ ޖަދުވަލު ) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު(6/2008ޤާނޫނު ނަންބަރު

  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ގަވާއިދު 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑްތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ  .1  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .ން ޗެކްކޮށް، ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެއެގްރިކަލްޗަރު

ން ހުއްދަނުދޭމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރު .2

.ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ތަކެތި 

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް

އެތަކެތިގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

  މްަސަމހާެމްއާސއި، ެއޫންނެވްސ ެއަފަދ ބާަވތަްތއް ެއުކައރ ަކލަްޗރގެ ބޭުނަމްށ  ގްެނަނ 21

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ގެ ޖަދުވަލު ) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު (6/2008 ޤާނޫނު ނަންބަރު

  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ގަވާއިދު 1

  ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންްޑތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ  .1

 .ން ޗެކްކޮށް، ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެއެގްރިކަލްޗަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ހުއްދަ ނެތި .2

ދުވަހުގެ މުއްދަުތ 03ގެންނަ ތަކެއްޗަށް ހުއްދަ ނެގުމަށް 

 .ދިނުމަށްފަހު، ހުއްދަ ނުނަގައިފިނަމަ އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ

  .ފިކެޓް ނެތި ގެންނަ ތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ ޓްސެ  ވެޓެރިނަރީ .3



20  ހާ ފްސަ  

 

  ކްލޯޯރ ފޯްލޯރ ކާަބން ަހއިޑޯްރ 22

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

ރައްކާތެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ( 4/93 ޤާނޫނު ނަންބަރު

ސީ އާއި.އެފް.ސީ.އެޗްހަދާފައިވާ  ގެދަށުން) ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ 

ސީ ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން މެނޭޖްކޮށް ކޮންޓްރޯލް.އެފް.ސީ.އެޗް

  ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

  އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރީޖތަކެތި ގެނެވޭތީ މިނިސްޓްރީ  .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .އިން ހުއްދަ ދޭ މިންވަރަށް ހުއްދަ ދޭ ފަރާތަކަށް އެކަންޏެވެ 

 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް .2

އެންވަޔަރަންމެންޓަލްތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓު، 

 .އަށް ފޮނުވޭނެއެވެޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

 
ދުވަހުގެ 30އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި  .3

ތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިްނއެމުއްދަ. މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ

ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން

އެތަކެިތބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

  ކާަބްނ ގޭސް 23

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

ރައްކާތެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ( 4/93 ޤާނޫނު ނަންބަރު

ސީ އާއި.އެފް.ސީ.އެޗްހަދާފައިވާ  ގެދަށުން) ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ 

ސީ ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން މެނޭޖްކޮށް ކޮންޓްރޯލް.އެފް.ސީ.އެޗް

  ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

  އޭޖެންސީ އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީތަކެތި ގެނެވޭތީ މިނިސްޓްރީ  .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .އިން ހުއްދަ ދޭ މިންވަރަށް ހުއްދަ ދޭ ފަރާތަކަށް އެކަންޏެވެ 

 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް .2
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އެންވަޔަރަންމެންޓަލްތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓު، 

 .އަށް ފޮނުވޭނެއެވެޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

 
ދުވަހުގެ 30އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި  .3

ތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިންއެމުއްދަ. މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ

ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން

އެތަކެތިބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

ަސއިޓްީސ ޮކްނވްެނަޝްނގެ ަދުށްނ ޮކްންޓޯރލް ޮކްށަފއިވާ، ިދޭރަތކެތީގެ ަންސލަުތުކްނ ެނިތދުިޔުމގެ ބިުރ 24

  ހީެވަފއިވާ ަފަދ ަތކްެއޗާއި ެއަތެކތީގެ ަބއިަތކާއި ެއަތެކތިްނ ުއަފްއާދ ަތކެތި  

  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު( 31/79ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

  އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ މިނިސްޓްރީ   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީތަކެތި ގެނެވޭތީ މިނިސްޓްރީ  .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .ދޭ ފަރާތަކަށް އެކަންޏެވެ  އިން ހުއްދަ ދޭ މިންވަރަށް ހުއްދަ

 

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ، އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް .2

އެންވަޔަރަންމެންޓަލްތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓު، 

 .އަށް ފޮނުވޭނެއެވެޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

 
ދުވަހުގެ 30އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި  .3

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން. މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ

ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން

އެތަކެތިބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 

ައމިްއލަައްށ ޖިްނސީ ެއުދްނ ުފްއޭދޮގަތްށ ޖިްނސީ (ަތކެތި ައމިްއަލައްށ ޖިްނސީ ެއުދްނ ުފްއޭދަފަދ 25

  ްށ ަހފަާދއި ުހްނަނ ަތކްެއޗާއި ަވއިބްޭރަޓުރ ަފަދ ަތކެތިޮގަތ ވާ ގުަނަވްނަތކާ ަވްއަތރު 

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  )ޤާނޫނު

ރޒް  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ     މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ

.ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް ތަކެތި  ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް   
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އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ

ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ

  .އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ، 

  ުމވާަޞލާތާ ެބހޭ ަތކެތި 26

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

އިން) ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރުާރ( 2003/188ނަންބަރު

2003އެކަށައަޅާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ރެގިޔުލޭޝަން 

ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ މުވާޞަލާތާބެހޭ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި،

 މާއި އަދި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާއިދު އެތަކެތީގެ ލައިސަންސް ހެދު

  ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ރަޖިސްޓްރީ .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

 

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން .2

 .ނުޖެހޭ ތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ

 
އަނބުރާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ  ނުދެވޭ  .3

އެމުއްދަތުގެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30ފޮނުވާލުމަށް 

ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަތެރޭގައި އެ 

ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ

 .އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ، ކަމަށް ބުނެފިނަމަ

 
ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ބޭނުންވާނަމަ، އަނބުރާ ފޮނުވާލަން .4

އެކަްނ ންދުވަސް ކުރިންސިޓީއަކު 2ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ 

  .ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ

 ުހރިހާ ބާަވެތްއގެ ިފލުްމ، އިްޝިތހާުރ، ޑާްރމާ ަފަދ ަފްނުނެވރި ުއެފްއުދްނތަކާިއ ޮކމްޕުިޔަޓރ ޮކްނޯސލް ގޭމް 27

  .)ީމގެ ތޭެރަގއި ުހރިހާ ބާަވެތްއގެ ވީޑިޯޔ ހިެމޭނެނެއވެ (

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ގެ ޖަދުވަލު) ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( 6/2008ނަންބަރުޤާނޫނު

ނޑައެޅުމާއި ދަރަޖަކުރުމުގެ ގަވާއިދު  1   ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތި ކަ

  ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  
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ކްލެސިފިކޭޝަނުން ކްލެސިފައި ކުރަންޖެހޭނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް  .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

 .ތަކެތި އެ ބިޔުރޯއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

 

ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނުން .2

 .ތަކެތި ޗެކްކޮށް ކްލެސިފައި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ 

 
ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނުން ކްލެސިފައިކޮށް .3

އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި 

 .ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ 

 
ކާޓޫނާއި އަމިއްލައަށް ވީޑިޔޯކޮށްފައި ހުންނަ ކައިވެނި ޕާޓީ އާިއ .4

ޙަފްލާފަދަ އިވެންޓުތަކުގެ ވީޑިޔޯ ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު

 .ދޫކުރެވޭނެއެވެ

 
ނުމަށް ގެނެސްފިނަމަ،ކްލެސިފައި ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ވިޔަފާރި ބޭ .5

އެތަކެތި ކްލެސިފައި ކުރުމަށްޓަކާ، އެތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އޭގެ

ސާމްޕަލެއް ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނަށް

ކުރިން ހުއްދައެއް ނަގައިން ގެންނަ ތަކެތި ނަމަވެސް.ފޮނުވޭނެއެވެ

 .ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ

 
އަނބުރާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭ  .6

އެމުއްދަތުގެ. ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ 30ފޮނުވާލުމަށް 

ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ

ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ

 .އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ  ކަމަށް ބުނެފިނަމަ،

 
އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފު ތަކެއްޗާއި އޮރިޔާން ކާޑުގެ .7

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު،ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ 

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް

 .ފޮނުވޭނެއެވެ

 
  



24  ހާ ފްސަ  

 

  ބާަވުތގެ ަވޅި ތުޫނ ަހިތާޔާރއި ެއކި ބާަވތް 28

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  
ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި( 17/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު

  )ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު 

ރޒް  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ     މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

  

ރޒްގެ .1 ޢަމަުލކުރާނެގޮތް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، އެތަކެއްޗަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

 .ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައިވާނަމައެވެ

 

ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން .2

 .ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ 

 
މަސައްކަތުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، އެތަކެތި ގެނައީ .3

އެފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށްވެފައި، އެތަކެތި ގެނައުމުގެ ހުއްދަ

 .މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއިން އެތަނަކަށް ދީފައިވާނަމައެވެ

 
ރޒްގެ ހުއްދަ ނެތި ގެންނަ .4 ތަކެތީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަ

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ

  .ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

  އިސްތިސްނާ  
މީގެ ތެރޭގައި ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި،

 . މަސައްކަތުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ނުހިމެނޭނެއެވެ

  ަބނގުަރލާއި ަބނގުާރ ެއުކލެވޭ ަތކެތި 29

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1

 ). ތަކެތީގެ ޤާނޫނު 

  )R-49/2011ނަންބަރު (ގަވާއިދު ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ  .2

  ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ، ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

ބަނގުރާ އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް، އެ

 .ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ

 



25  ހާ ފްސަ  

 

މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްގެނެސްފިނަމަ، އެގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި  .2

ކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ

  .އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ

  އުޫރަމހާއި އުޫރމްަސ ެއުކލެވޭ ަތކެތި 30

  ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ( 75/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1

 ). ތަކެތީގެ ޤާނޫނު 

  )R-49/2011ނަންބަރު (ގަވާއިދު ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ  .2

  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ  

  

ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުންތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ،  .1 ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަުލކުރާނެގޮތް 

ބަނގުރާ އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތްތަކަށް، އެ

 .ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ

 
މައްސަލަ ތަޙްޤީޤްގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ، އެ .2

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެކުރުމަށްފަހު، ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ 

  .އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ
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  ބާަވތަްތއް  މްަސަމހާ މެހީގެ މާަނ ދެިވހިރާއްޖެއްިނ ބުޭރކުުރްނ 

  ިދެވހިާރްއޖެިއްނ ބޭުރުކުރްނ ަމާނ މްަސަމހާ ެމހީގެ ބާަވތަްތއް 

  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( 5/87ޤާނޫނު ނަންބަރު   ޙަވާލާދީފައިވާ ާޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

 ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެމުގެ ބާވަތްތައް .1

 )އިންޗި ހަމަނުވާ 6ދިގުމިނުގައި (މުށިމަސް  .2

 މުރަކައިގެ ބާވަތްތައް .3

 ވެން  .4

 އިތާ .5

 ކޮލީގެ ބާވަތްތައް .6

ނޑާގެ ބާވަތްތައް / ހިކާ  .7  ލަ

 މަޑީގެ ބާވަތްތައް .8

9. Trochus 

 ކޯމަސް  .10

 ބޮޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް .11

ނޑުދޮށުގައި ބިސް ހުންނަ އިހި  25ދިގުމިނުގައި  .12  ސެންޓިމީޓަރު ހަމަނުވާ އިހި އަދި ބަ

 ސަންގު  .13

 ގާހަކަ  .14

 އެންދެރި  .15

 ފެހުރިހި  .16

ނޑާ .17  މާހުޅުނބު ލަ

ނޑުގައި އުޅޭ ވެލާ އަދި ކަހަނބުގެ ބާވަތްތައް އަ .18  ދި އެބާވަތްތަކުގެ ބިސް ކަ

  މިޔަރު  .19

މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު، އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި މިނިސްޓްީރ ނެގޮތް ކުރާޢަމަލު ގެންދާނަމަ ރާއްޖެއިން

  .އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ 
 


