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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ުރ ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންދު 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

ހޯމަ  : :  2017 އޮކްޓޫބަރު  30 – 1439 ޞަފަރު 10ތާރީޚު 146އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 ގަވާއިދު ޕާްސޯޕޓު ކާާޑބެހޭ ދިވެހި
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  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 

              ދިވެހިރާއްޖެ، މާލެ
       

 ގަވާއިދު  ޕާސްޕޯޓު ކާޑާބެހޭ  ދިވެހި
  

ވަނަ  2ބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓާ 78/79 ބަރުންޤާނޫނު ނަ  ، މި ގަވާއިދަކީ (ހ)  .1  ތަޢާރަފު
 ރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) ގެ(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގް 2007/1ބަރު ންޤާނޫނު ނަ ،މާއްދާއާއި

ވަނަ މާއްދާއިން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ  35
 ގަވާއިދެކެވެ.

 
. މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ (ށ)     " އެވެ "ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑާބެހޭ ގަވާއިދު

. ވާއިދު މި ގަދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ފަށާނީ  ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ
  

ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް  ،ދިވެހި ޕާސްޕޯުޓ ކާޑަކީ (ހ)  .2  ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑު 
 ލިޔުމެކެވެ. ދޫކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކް މަލްޓިޕާޕަސް

  
ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކަށް  3ގެ ގަވާއިދު ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑަކީ، މި (ށ)    

 ދޫކުރެވޭ ކާޑެކެވެ.
  

   ހޯދުމަށް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ޚިދުމަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި (ނ)    
  

ނޑުގެ  ބަނދަރުތަކުންނާއި،ދިވެހިން، ރާއްޖޭގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ  )1(       ކަ
 ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމަށް.ފުރައިގެން ދިއުމަށާއި، ކުން ރާއްޖެއިން ބަނދަރުތަ

  
) ޕްރިޕެއިޑް(މާސްޓަރ ކާޑު  ) އާއި،ޑެބިޓް(މާްސޓަރ ކާޑު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ  )2(      

   އިން ލިބޭ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް.
  

  .އް ހޯދުމަށް ސްގެ ޚިދުމަތްތައެލައިޑް އިންޝުއަރެްނ )3(      
 

   .ބެލުމަށް ކާޑުގެ މަޢުލޫމާތު ލައިސަންސް ރައިވިންގޑް )4(      
 

  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ދެނެގަތުމަށް ނުވަތަ ކާކުކަން ދެނެގަތުމަށް. )5(      
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ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް  5ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން  1މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ  )6(      
ސްޕޯޓު ކާޑު މެދުވެރިކޮށް އިތުރު ޕާދިވެހި ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރަށް،  ކޮށްފައިވާ ބަޔާން

އިޚްތިޔާރު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް  ހަމަޖެއްސުމުގެޚިދުމަތް ލިބޭގޮތަށް 
  ލިބިގެންވެއެވެ.

  
 ވެސް ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ހައްދާފައިވާ ފަރާތްތައްބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ (ހ) ގައި  މި )ރ(    

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު  ދޫކޮށްފައިވާތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާނަމަ، އެފަރާތް
 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

  
  ކާޑު ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. (ހ)  .3  ކާޑު ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތައް

  
ދޫކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓެއް ، ގެ ފަހުން 2016ޖަނަވަރީ  25 )1(      

ލެކްޓްރޯނިކް ޕާސްޕޯޓެއް އޮތް ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން، މުއްދަތު ހަމަނުވާ އި
 ފަރާތްތަކަށް.

  
ކާޑުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި އިނގިލީގެ ނިޝާން  ،ޒިރުވެހާ  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަށް )2(      

  ފަރާތްތަކަށް.ދެވޭނެ އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް 
  

. ފީސަތޭކަ ފަ (ހަތަރު 450/- ،ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑުގެ ފީއަކީ  .4  ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑުގެ ފީ  ) ރުފިޔާއެވެ އަށް ދެއްކި ންސާސް
 ރައްދުކުރެވޭނެ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ. ރައި އަނބުކީ މި ފައިސާއަ

  
 ،" ގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހ01ުގަވާއިދުގެ "ޖަދުވަލު  މި ،ދިވެހި ޕާސްޕޯުޓ ކާޑު ހަދައިދެޭވނީ  .5 ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ހެދުން 

ތަނަކަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ޑައަޅާނމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ކަ  ށް ނުވަތަމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނަ
 

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑު 
  އާކުރުން 

 ކާޑުގެ އަގުކަމުގައިވާ  ،ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑު އާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، ކާޑު އާކޮށްދީޭނ  .6
) ރުފިޔާ (ހަތަރު  450/-   . ގެ ފީ ދެއްކުމުންނެވެސަތޭކަ ފަންސާސް

 
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑު 

  ގެއްލުން 
އިފިނަމަ، ވަގަށް ނަގަ ކާޑު ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހުއްޓައި،ރާއްޖޭގައި     .7

އަދި  ލަސްނުކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ،ނަށާއިމޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަ
ސްޕޯޓު ކާޑު ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަގަށް ނަގައިފިނަމަ ދިވެހި ޕާ ހުއްޓައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި

ށް ކަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނައެ މީހަކު ހުރި ތަނަކާ އެންމެ ކައިރީގައިހުރި 
  އަންގަންވާނެއެވެ.ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން 

  
ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑު 

  ކެންސަލް ކުރުން 
) ގެ  R-83/2017ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ހ)  .8 ވަނަ މާއްދާގެ  19(ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގަވާއިދު

 ދަށުން ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލްކުރެވިއްޖެނަމަ، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑުވެސް ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ.
  

 ވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ޕާސްޕޯުޓ ކާޑު ހެއްދުމަށްފަހު، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑާ ހަވާލުނު (ށ)    
 ހުންނަ ގިނަދުވަހު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުގައި ބެހެއްޓިފައި (ހައެއް) މަސްދުވަހަށްވުރެ 6
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ޕާސްޯޕޓު ކާޑު ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް ދިވެހި 
 .   އިމިގްރޭޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ވެގެްނ ޕާސްޕޯޓު ގެއްލިގެން ނުވަތަ ހަލާކު ރައްޔިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ދިވެހި  (ނ)    

  ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ކެންސަލްކުރެވޭނެއެވެ.ދިވެހި  ށްފައިވާމީހަކަށް ދޫކޮ އެ، ނަމަރިޕޯޓުކޮށްފި
  

ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑު 
  ހިފެހެއްޓުން 

ލަތުގައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހާުނވަތަ އަމުރަކާ ގުޅިގެން، ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާ ގުޅިގެން ކުމަކާ ޙުޝަރުޢީ   .9
 ދިވެހި ޕާސްޕޯޓު ކާޑު ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.  މުގައިން ކަންކަނިހެއި އެހެދަތުރުފަތުރުކުރުން ފިޔަވަ

  
ގަވާއިދުގައި ނުވާ ކަމެއް 

  ދިމާވުން 
އެކަމަކާމެދު ގޮތެްއ  ،ދިވެހި ޕާސްޕޯުޓ ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގައި މި ގަވާއިދުގައި ނުވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ .10

) އާއި(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓާ 78/79ބަރު ންޤާނޫނު ނަ  ،އިސްކަންދޭނީނިންމުމުގައި   ،ބެހޭ ޤާނޫނު
ށެވެ.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަކަ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) 2007/1ބަރު ންޤާނޫނު ނަ 

  
 :ހިނދަކު ހައިނުވާ ބުނެފައި ގޮތަކަށް  އެހެން ގަވާއިދުގައި މި .11  މާނަ 

  
        " އެއް ޚިދުމަތަށްވުރެ ގިނަ ޚިދުމަތް ދިވެހި ވަނީ، ކަމަށް މާނަކޮށްފައި އެ"މަލްޓިޕާޕަސް

 ފޯރުކޮށްދިނުން. ޢާއިންރިޛަޕާސްޕޯޓު ކާޑުގެ 
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