
ޤާނޫނީ ޮގތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން މުޅިން މަނާ ތަކެތި

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( 
ގެ 110 ވަނަ މާއްދާ

110 ވަނަ މާއްދާ
y  ިޖަދުވަލު 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްތުވާތަކެތ

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/75 )ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން 
މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނު( ގެ 4 ވަނަ މާއްދާ

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ލިޔެފައި ހުންނަ . 1

ނުވަތަ އެފަދަ ކުރެހުން ހުންނަ ފޮތް، މަޖައްލާ، ނޫސް ފަދަ 

ތަކެއްޗާއި، މިފަދަ މަންޒަރު އަޅާފައި ހުންނަ ޓޭޕް، ޑިސްކެޓް 

ޖުވާކުޅުމަށް  މެޝިން،  ޖަހާ  ޓެޓޫ  )މިގޮތުން  ތަކެތި.  ފަދަ 

ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ފަދަ ތަކެތިވެސް ހިމެނޭ(

އިތުރުން . 2 ތަކެތީގެ  ހިތޭފަދަ  އިހާނެތިކޮށް  އިސްލާމްދީނަށް 

އަޅުކަން ކުރަން ގެންގުޅޭ ބުދު. 

މަންޒަރު . 3 ދައްކައިދޭ  ގުނަވަންތައް  )ޖިންސީ  ކާޑު  އޮރިޔާން 

އަޑާއި،  ސިފަކޮށްދޭ  ޖިންސީގުޅުން  ފިލްމާއި  ފޮޓޯއާއި  ހުރި 

ދައްކައިދޭ  މަންޒަރު  ހިންގާ  ޖިންސީގުޅުން  ވާހަކައާއި، 

ވާހަކަ  އަޑާއި،  މަންޒަރާއި،  މިފަދަ  ފޮޓޯއާއި  ފިލްމާއި، 

އަޅާފައިވާ ހުންނަ ޑިސްކެޓް، ޓޭޕް ފަދަ ތަކެއްޗާއި ޖިންސީ 

ގުޅުން ހިންގުމަށްޓަކައި ޖިންސީ ގުނަވަން ސިފަކޮށްދޭ ގޮތަށް 

ހަދާފައިވާ ތަކެތި ހިމެނޭނެއެވެ.(

ދިރޭ އޫރު. 4

ދަތުރުވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް!

y  ްމީހަކަށ ތަކެއްޗަކީ  ހިމެނޭ  ލަގެޖްގައި  ދަތުރުވެރިޔާގެ 

ގެނެސްދޭ ތަކެތި ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ މީހަކު ހަވާލުކުރި 

ތަކެތި ކަމުގައި ވިޔަސް ޤާނޫނީގޮތުން އެހުރިހާ ތަކެއްޗަށް 

ޒިންމާވާންޖެހޭނީ އެދަތުރުވެރިޔާއެވެ.

y  ،ިތަކެއްޗާއ ގެންނަ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ދަތުރުވެރިން 

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން ބަލައި 

މަޢުލޫމާތު،  ފުރިހަމަ  އެތަކެއްޗާބެހޭ  ފާސްކުރުމުގައި، 

އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުވެގެން 

އަންނަމީހާ 

ކަސްޓަމްސަށް 

ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލަފުވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 
އަދަބުތައް:

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(
ގެ 110 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(،)ރ(

)ނ( މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ 

ޖަލަށްލުމާއެކު  އުމުރަށް  އަދަބަކީ  ކުށުގެ  ބޭރުކުރުމުގެ  ނުވަތަ 

-/100,000 )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއިން ފެށިގެން -/10,000,000 

)ދިހަ މިލިއަން( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

އުޅުމަކީ  އެތެރެކުރަން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މަސްތުވާއެއްޗެއް  )ރ( 

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަން އުޅުމަކީ، ނުވަތަ  އެކަމުގައި 

ސިފައެއްގައި  އެއްވެސް  އެކަމުގައި  ނުވަތަ  އެހީތެރިވެދިނުމަކީ، 

ދުވަހުގެ  އަހަރު  )އަށާރަ(   18 އަދަބަކީ  ކުށުގެ  ބައިވެރިވުމުގެ 

)ހަތްދިހަފަސްހާސް(  ޖަލަށްލުމާއެކު،-/75,000  މުއްދަތަށް 

ރުފިޔާއިން ފެށިގެން -/7,500,000 )ހަތްމިލިއަން ފަސްލައްކަ( 

ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/75 )ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން 
މަނާތަކެތީގެ ޤާނޫނު(ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(،)ރ(

މަންޒަރު  ވާހަކައާއި  ޚިލާފު  އަސްލުތަކާއި  އިސްލާމްދީނުގެ  )ނ( 

ތަކެތި  ބުދުފަދަ  ގެންގުޅޭ  އަޅުކަންކުރަން  ހުންނަތަކެއްޗާއި 

އެތެރެކުރުމުގެ އަދަބަކީ 3 އަހަރާއި 8 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް 

ޖަލަށްލުން، ނުވަތަ އަރުވާލުން، ނުވަތަ ގޭގައި ބަންދު ކުރުމެވެ.

އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ހިމެނޭ  މާނައިގައި  ކާޑުގެ  އޮރިޔާން  )ރ( 

 3 އަދަބަކީ  އެތެރެކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އޫރު  ދިރޭ  އަދި 

މަހާއި 3 އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން، އަރުވާލުން، 

ރުފިޔާއާއި   1,000/- ނުވަތަ  ބަންދުކުރުން  ގޭގައި  ނުވަތަ 

ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ. ޢަދަދަކުން  ދެމެދުގެ  ރުފިޔާއާއި   50,000/-

މަސްތުވާ ތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫންގެ 128 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(: 

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ ޓްރެފިކް ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ 

ފާޅުކުރުން  ނުވަތަ  ކުރެހުން  ނުވަތަ  ލިޔުން  އެއްޗެއް  އެއްވެސް 

ޝާއިޢުކުރުން  ނުވަތަ  ހާމަކުރުން  ނުވަތަ 

ދެއްކުމަށްޓަކައި  އާންމުންނަށް  ނުވަތަ 

ފަތް  ކެނަބިސް  )މިސާލު:  ކުށެކެވެ.  ނެރުމަކީ 

ނުވަތަ  ޓީޝާޓް  ޕްރިންޓްކޮށްފައިވާ 

ފަށުފޫ ފަދަ ތަކެތި(



މަސްތުވާތަކެތީގެ ބަރުދަން           ފައިސާގެ ޢަދަދު )ރުފިޔާ(

5,000 ރ 200 ގުރާމަށްވުރެ މަދުނަމަ

10,000 ރ 200 ގުރާމާއި 399 ގުރާމާއި ދެމެދު ނަމަ

20,000 ރ 500 ގުރާމާއި 999 ގުރާމާއި ދެމެދު ނަމަ

30,000 ރ 1000 ގުރާމާއި 1999 ގުރާމާއި ދެމެދު ނަމަ

40,000 ރ 2000 ގުރާމާއި 2999 ގުރާމާއި ދެމެދު ނަމަ

50,000 ރ 3000 ގުރާމާއި 3999 ގުރާމާއި ދެމެދު ނަމަ

60,000 ރ 4000 ގުރާމަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ

ރާއްޖޭގެ ޮދރާށި ބެލެހެއްޓުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެދެއްވައިގެން 
އިނާމު ޯހއްދަވާ....!

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅޭ ނުވަތަ 

ބޭރުކުރަން އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ 

އަލީގައި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލެވިއްޖެނަމަ ކަސްޓަމްސް އާއްމު 

ޤަވާއިދުގެ 494 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާގެ 

އިނާމު އެފަރާތަކަށް ދެވޭނެއެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ދޭން 

ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އިމްޕޯޓް ކުރާ އަދި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް 

)މިސާލަކަށް  މަޢުލޫމާތު  ކުރާ  ރިޕޯޓް  ގުޅޭގޮތުން  މުދަލާއި  ކުރާ 

ގެ  އެތެރެކުރުން(  މުދާ  ސިއްރުން  އޮޅުވާލުން،  އަގު  މުދަލުގެ 

އަލީގައި އެފަދަ މައްސަލައެއް ހިފިއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު ދޭ ފަރާތަށް، 

)ގިނަވެގެން   45% ޢަދަދުގެ  ކުރި  ޖޫރިމަނާ  އެމައްސަލައެއްގައި 

30,000 ރުފިޔާ( ފައިސާގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެއެވެ.

ބަންދުކުރެވިފައިވާ ޕާރްސަލެއް، ޮފށިގަނޑެއް ނުވަތަ 
ދަބަހެއްފަދަ އެއްޗެއް ކިތައްމެ ގާތްމީހަކު ގެންޮގސްދޭށެ 
ބުނި ކަމުގައި ވިޔަސް އޭގެ އެތެރޭގައިވާ އެއްޗެއް 
އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް މިންވަރަކަށް ޔަޤީންކުރުމަށް 

ފަހު މެނުވީ ޙަވާލުވެ ނުލައްވާ!

ރާއްޖެއިން ބޭރުންނަމަ ގުޅުއްވާނީ 09603342579 އަށެވެ.

އީމެއިލް ކުރައްވާނީ

 intelligence@customs.gov.mv އަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮދޯރށިތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް 
އެހީތެރިވެދެއްވާ!

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭ 

ފަރާތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ދިނުމަށް 24 ގަޑި 

އިރު ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު 1416 އަށް ގުޅާލައްވާ!

ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

customsmail@customs.gov.mv :ްއީ-މެއިލ

www.customs.gov.mv :ްވެބްސައިޓ

ޯފން: 3322001  ފެކްސް: 3331040

މި ކަރުދާހަކީ ދަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަޮކށް ބޭސް ފަރުވާއަށާއި 
ޗުއްޓީހޭދަޮކށްލުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވާ 

ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ލުއިކަރުދާހެކެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން
މަނާ ތަކެތި


