
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ރާއްޖެ އެތެރެނުކުރެވޭނެ ތަކެތި

ހުއްދަ ޯހދަންޖެހޭ އިދާރާ ބާވަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ 

ޤާނޫނު(ގެ ޖަދުވަލު II ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ 

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާ ތަކެތި

1

ޑްރަގް  ނޭޝަނަލް 

އޭޖެންސީ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   III ޖަދުވަލު  ޤާނޫނު(ގެ 

ބޭނުންކުރެވިދާނެ  އުފެއްދުމަށް  ތަކެތި  މަސްތުވާ 

ތަކެތި

2

އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އެންޑް  ޑިފެންސް 

ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

ކުއްތާ	 

ނުރައްކާތެރި ޖަނަވާރު	 

ކެމިކަލާއި، ކެމިކަލްތަކުން އުފައްދާ އެސިޑާއި 	 

ވިހަ

ފޮގްސިގްނަލް، ހަވާ، ފަޓާސް	 

ބޭނުމަށް 	  ކުރުމުގެ  ސަލާމަތް  ހޯދައި 

ކަމަށް  ގެންގުޅެންޖެހޭ  ބޯޓުފަހަރުގައި 

ނޑައަޅާ ގޮވާ  ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކަ

ތަކެތި

މަސް ހިފާ ނުވަތަ މަސް މަރާ ބަޑި	 

3

އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ބަނގުރާ އަދި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބާވަތްތައް	 

އޫރުމަހާއި އޫރުމަހުން އުފައްދާ ތަކެތި	 

4

ޓް  ން މެ ރަ ޔަ ވަ ން އެ

 ް ނ ަ ޝ ް ކ ެ ޓ ޮ ރ ް ޕ

އޭޖެންސީ

ހައިޑްރޯ ކްލޯރޯ ފްލޯރޯ ކާބަން 5

ކޮމިއުނިޓީ  ފޯ  ސެންޓަރ 

ޑިޒީސް  އެންޑް  ހެލްތް 

ކޮންޓްރޯލް

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް 6

އޮތޯރިޓީ  ކޮމިއުނިކޭޝަން 

އޮފް މޯލްޑިވްސް

މުވާޞަލާތާބެހޭ އާލާތްތައް 7

އޮފް  ބިޔުރޯ  ނޭޝަނަލް 

ކްލެސިފިކޭޝަން

ފަންނުވެރި  އެތެރެކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ކޮމްޕިއުޓަރ  ޑްރާމާ،  )ފިލްމު  އުފެއްދުންތައް 

ކޮންސޯލް ގޭމް ފަދަ ތަކެތި(

8

އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

ރޒް ހޯމްއެފެއަ

ތޫނު ހަތިޔާރާއި އެކި ބާވަތް ބާވަތުގެ ވަޅި 9

އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް 

ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ގޮތުގައި 	  )ވިޔަފާރީގެ  ބޭސް  ޑޮކްޓަރީ 

އެތެރެކުރާ ފަރާތްތައް(

ކޮންޓްރޯލް ބޭސް )އެތެރެކުރާނަމަ ޑޮކްޓަރެއްގެ 	 

ޕްރިސްކްރިޕް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ(

ލޭބަލް ނުހުންނަ ކާބޯތަކެތި	 

10

ޕޯޓް ހެލްތު ދިރޭމަހާއި، އައިސްކުރި އެއްގަމު މަސް 11

އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އެންޑް  ފިޝަރީޒް 

)ޕްލާންޓް  އެގްރިކަލްޗަރ 

ކަރަންޓީން ޔުނިޓް(

އަދި 	  ޖަރާސީމު،  ފަނިފަކުސާ،  ސޫފި، 

ދިރުންހުރިއެފަދަ އޯގަނިޒަމް އާއި ދިރުންހުރި 

އޭގެ ބައިތައް 

ގަސް 	  ނުވަތަ  ބޭނުމަށް  އިންދުމުގެ 

އުފެއްދުމަށް ނުވަތަ ޒީނަތްތެރިވުމަށް ގެންނަ 

ރޯކަން  ބައިތަކާއި  ގަހުގެ  ގަސްގަހާގެއްސާއި 

ހުންނަ މާމެލާމެލި

ބޭނުންތަކަށް 	  އެހެނިހެން  ބުއިމަށާއި  ކެއިން 

ގެންނަ ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް 

ލަކުޑި، ވެލި އަދި ކާދުގެ ބާވަތްތައް	 

ދިރޭ ޖަނަވާރު - ބުޅާ، ބަކަރި ފަދަ ޖަނަވާރު 	 

)އެ ޖަނަވާރެއް ގެންނަ ގައުމެއްގެ ސަރުކާރުން 

ހުއްދާކުރާ އިދާރާއަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޭޓް 

ވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ(

ދޫނި، ދޫނި ބިސް	 

12

ދަތުރުވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް

y  ޭގެނެސްދ މީހަކަށް  ތަކެއްޗަކީ  ހިމެނޭ  ލަގެޖްގައި  ދަތުރުވެރިޔާގެ 

ކަމުގައި  ތަކެތި  ހަވާލުކުރި  މީހަކު  ނުވަތަ  ކަމުގައިވިޔަސް  ތަކެތި 

ޒިންމާވާންޖެހޭނީ  ތަކެއްޗަށް  އެހުރިހާ  ޤާނޫނީގޮތުން  ވިޔަސް 

އެދަތުރުވެރިޔާއެވެ.

y  ްރާއްޖެއިނ ތަކެއްޗާއި،  ގެންނަ  ބޭރުން  ރާއްޖެއިން  ދަތުރުވެރިން 

ފާސްކުރުމުގައި،  ބަލައި  ކަސްޓަމްސްއިން  ތަކެތި  ގެންދާ  ބޭރަށް 

އެތަކެއްޗާބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު، އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުވެގެން އަންނަމީހާ 

ކަސްޓަމްސަށް ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/75 )ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫން(

6 ވަނަ މާއްދާ 

ކަމަށް  މަނާއެއްޗެއް  ގެނައުން  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  “މިޤާނޫނުގައި 

ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ އެއްޗެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އެ އެއްޗަކީ  ކަ

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ 

އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ފެންނަ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި  ހިފެހެއްޓުމާއި،  ދޫނުކޮށް  އެއްޗެއް  އެ 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ އެއްޗަކާ ބެހޭ ފަރާތާ މަޝްވަރާކޮށް އެ ފަރާތުގެ 

ކަސްޓަމްސްގެ  އިޚްތިޔާރު  ނިންމުމުގެ  ވަކިގޮތަކަށް  އެކަން  ލަފަޔާއެކު 

އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.”

ދަބަހެއްފަދަ  ނުވަތަ  ޮފށިގަނޑެއް  ޕާރްސަލެއް،  ބަންދުކުރެވިފައިވާ 

އެއްޗެއް ކިތައްމެ ގާތްމީހަކު ގެންޮގސްދޭށޭ ބުނި ކަމުގައި 

އެއްވެސް  އެއްޗެއް  އެތެރޭގައިވާ  އޭގެ  ވިޔަސް 

ޔަޤީންކުރުމަށް  މިންވަރަކަށް  ޝައްކެއްނެތް 

ފަހު މެނުވީ ޙަވާލުވެ ނުލައްވާ!



ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުތައް:
ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2011

)މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 117 ވަނަ މާއްދާ

y  ެބޭނުންކުރެވޭނ ގޮތުގައި  ބޭހުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި   2 ޖަދުވަލު 

މަސްތުވާ އެއްޗެއް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެ 

ނުވަތަ ބޭރުކުރުމުގެ އަދަބަކީ، 10 )ދިހައެއް( އަހަރާއި 15 )ފަނަރަ( 

އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމާއެކު -/50,000 )ފަންސާސް 

ރުފިޔާއާ  )އެއްމިލިއަން(   1,000,000/- ފެށިގެން  ރުފިޔާއިން  ހާސް( 

ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ.

y  ްއުފެއްދުމަށ މަސްތުވާތަކެތި  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި   3 ޖަދުވަލު 

ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  އެތެރެކުރުން  ރާއްޖެއަށް  އެއްޗެއް  ބޭނުންކުރެވިދާނެ 

ބޭރުކުރުމުގެ ކުށުގެ އަދަބަކީީ 3 އަހަރާ 5 އަހަރާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް 

ޖަަލަށްލުމެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 4/1975 
)ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާތަކެތީ( ގެ ޤާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާ

y  ްދިވެހިރާއްޖެއަށ ގޮވާތަކެތި  އަދި  ބަޑިބޭސް  ހަތިޔާރު،  ހަނގުރާމަވެރި 

އެތެރެކުރުމުގެ އަދަބަކީ 10 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް 

ޖަލަށްލުން، އަރުވާލުން، ނުވަތަ ގޭގައި ބަންދުކުރުމެވެ.

y  )ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން މެނުވީ މިޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް )މި ލީފްލެޓްގެ “ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ 

ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ރާއްޖެ އެތެރެނުކުރެވޭނެ ތަކެތި” ހިމެނޭ ތާވަލްގެ 

3 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި( މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ގެނެސްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ 6 މަހާއި 2 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް 

ނުވަތަ  ކުރުން  ބަންދު  ގޭގައި  ނުވަތަ  އަރުވާލުން  ނުވަތަ  ޖަލަށްލުން 

-/5,000 ރުފިޔާއާއި -/50,000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ 

ކުރުމެވެ.

y   ެމާއްދާގ ވަނަ   5 މިޤާނޫނުގެ  މެނުވީ  ލިބިގެން  ހުއްދައެއް  ޚާއްސަ 

“ސަރުކާރުގެ  ލީފްލެޓްގެ  )މި  އެއްޗެއް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ( 

އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ރާއްޖެ އެތެރެނުކުރެވޭނެ ތަކެތި” 

ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

customsmail@customs.gov.mv :ްއީ-މެއިލ

www.customs.gov.mv :ްވެބްސައިޓ

ޯފން: 3322001  ފެކްސް: 3331040

ޚާއްޞަ ހުއްދައެއް ލިބިގެން
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތި

މި ކަރުދާހަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއިން ވަކި ހުއްދައެއް ލިބިގެން 
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިފައިވާ ލުއި 

ކަރުދާހެކެވެ.

ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  މި  ތަކެތި(  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   4 ތާވަލްގެ  ހިމެނޭ 

އަހަރާއި 3  އަދަބަކީ 1  މީހެއްގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސްފި  ގޮތަކަށް 

އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ އަރުވާލުން ނުވަތަ ގޭގައި 

ބަންދުކުރުން ނުވަތަ -/1,000 ރުފިޔާއާއި -/5,000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 

ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 17/2010 
)ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނުއެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރާ ޤާނޫނު( ގެ 

4 ވަނަ މާއްދާ އާއި 10 ވަނަ މާއްދާ

މި ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(  އާއި 10 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ، )ރ(

ގައި ބަޔާންކުރާ ތޫނު އެއްޗެއްސާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން 

 3 އަހަރާއި   1 އަދަބަކީ  އެތެރެކުރުމުގެ  ރާއްޖެއަށް  އެއްޗެއް  ކުރެވޭނެފަދަ 

އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

* ނޯޓް: ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗަކީ: ހުޅުވާ 

ލެއްޕޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިހުންނަ ފްލިކް ނައިފް، ބަޓަފްލައި ނައިފް 

ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ، )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 

ތަކެތިފިޔަވައި  ބޭނުންކުރާ  ބޭނުމަށް  މަސައްކަތުގެ  ބޭނުންތަކާއި  ޢާއްމުދިރިއުޅުމުގެ 

އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި 

ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާ ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަކީ ކުށެކެވެ.

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!


