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)މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ  R-34/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ނަ އިޞްލާޙު ވަ 3 ،ގަވާއިދު( އަށް
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 މާލެ،           
 .ދިވެހިރާއްޖެ        

 

)މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ  R-34/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު ނަ އިޞްލާޙު ވަ 3 ،ގަވާއިދު( އަށް

 

އަންނަނިވި  ،)މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި، އިމްޕޯޓްކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުުމުގެ ގަވާއިދު( އަށް R-34/2012ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
 

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ،ވަނަ މާއްދާ 3ުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ ބ .1

ގެ ދަށުްނ  )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2014/18ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ހ( .  3 ފަރާތްަތއް  ެރިވދާނެިޖސްޓަރީކުރަ
 ރާތަކަށް ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަގައި ރަޖި އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުމިނިސްޓްރީ

ލްޑިވްސް މޯ ،މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް
   ރަޖިސްޓަރީކުރެވިދާނެއެވެ.ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން )ށ(  

 ،މިނިސްޓްރީތަކާއިސަރުކާރުގެ  ފަރާތްތަކާއި، ޭއި ރަޖިސްޓަރީކުރެވސަރވިސްގަ

ާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކއިދާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ  ،އޮފީސްތަކާއި

ދަށުން  އެތަންތަނުގެކޮންސިއުލޭޓްތަކާއި،  ހައިކޮމިޝަންތަކާއި، އެމްބަސީތަކާއި،

)ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު(  2003/1ހިންގަމުންގެންދާ ތަންތަނާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ވާބަޔާންކޮށްފައިިދުގައި ާ ތަންތަނަކީ، މި ގަވާއގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ

ގޮތުގެމަތިން އިމްޕޯޓްކުރުމާއި އެކްްސްޕޯޓްކުރުމާއި ރީއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި، 

ތަންތަން ކަމުގައި ފައިވާ ްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމ

 ނެއެވެ.ބެލޭ
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 . އެ މާއްދާގެ )ނ( އުނިކުރުން ،ކޮށްޙުއިޞްލާއަންަނިނވި ގޮތަށް )ށ(  އާއި ގެ )ހ(ވަނަ މާއްދާ 4ވާއިދުގެ ގަ ބުނެވިދިޔަ .2

އެކްސްޕޯޓް ކުރުާމއި ިއމްޕޯޓް 
ރީ އެކްސްޕޯޓް ކުރުާމއި 

 އް ކުރެވޭނެ ަފރާތްތަ

އުފައްދާ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓް  ތަކެއްޗާއިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދޭ  )ހ( .  4

ވަނަ  5މި ގަވާއިދުގެ  ،ކުރެވޭނީ، އަދި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި 

 ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. 

 

ވަނަ މާއްދާގެ  5މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، މުދާ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  

ޮމިކް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނ، ފަރާތަކާއި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ އަދި އެދަށުން 

 އެއްބަސްވުމެއް ވެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ު ދެމެދު ޑިވެލޮޕްމަންޓާ

 

  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. ،ވަނަ މާއްދާ 5ވާއިދުގެ ގަ ބުނެވިދިޔަ .3

މްޕޯްޓ، އި ،ރަިޖސްޓަރީކުުރމާއި 
 އެކްސްޕޯޓް،

 ރީއެްކސްޕޯޓްކުރުުމގެ ފީ 

ޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ އަިދ ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ އަދި ރާއް )ހ( .  5
ފައިވާ އާންމު ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅައިކަސްޓަމްސްގެ  ކުރެވޭނީ ރީއެކްސްޕޯޓް

 އެވެ.ފަހު ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި 

ނަމަވެސް، ރާއްޖެއިން ބޭރަްށ އޮތް   ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(   
ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ ފޮށިތަންމަީތގައި ހުންނަ އަންނައުނާއި، އަިމއްލަ ބޭނުންތަކަްށ 

 ެގންދިއުމަށް ަރޖިސްޓަރީކުރާކަށެއް ބޭނުންކުރާ ަތފާތު ތަެކތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
 ނުޖެހޭނެއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ، ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާއްދާގެ )ހ( މި (ނ)  

)އެކިއެކި  70/4ަންބަރު ޤާނޫނު ނ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން،ސަރވިސްގައި 

 މާއްދާއަށް ވަނަ  6ެގ  ގައި ރެވެނިޔު ސްޓޭމްޕް ޖެހުމުގެ ޤާނޫނު(ލިޔުންތަކު
 ،މުދަލަށް ރީއެކްސްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ ކުރާއެކްސްޕޯޓް ނުވަތަ  ކުރާއިމްޕޯޓް ރިޢާޔަތްކޮށް،

 ކޮންމެ އިން ކަނޑައަޅާ އަގުގެ ސަރވިސްކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް 
ރެވެނިުޔ  ގެ މަގުން )ދިހަ ލާިރ( 10/- ސަތޭކަ( ރުފިޔާއަކަށް އެއް) 100/-

 ދައްކަން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ،ގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ސްޓޭމްޕު
  ޖެހޭނެއެވެ. 

ވަނަ  3ނަމަވެސް، މި ގަވާއިދުގެ )ނ( ގައި އެހެން ަބޔާންކޮށްފައި އޮތް މި މާއްދާގެ  )ރ(  

 2003/1ޤާނޫނު ނަންބަރު ( ގައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މާއްދާގެ )ށ

 ،ފިޔަވައިގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާތައް  )ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު(
ރެވެނިޔު  ކުރުމަށް ރުމަށް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކު މްޕޯޓްމުދާ އިއެހެން ފަރާތްތަކުްނ، 

 ނުޖެހޭނެއެވެ.  ދައްކާކަށެއް ގެ އަގަށްވާ ފައިސާސްޓޭމްޕު
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   އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. ،ވަނަ މާއްދާ 6ވާއިދުގެ ގަ ނެވިދިޔަބު .4

ވަކި ާބވަތެްއގެ ުމދަލެއް 
އިމްޕޯޓް ކުރުަމށް ނުވަތަ 

އެކްސްޕޯޓް ކުރުަމށް ނުވަތަ ރީ 
 އެކްސްޕޯޓް ކުރުަމށް 

 އްޞަ ުހއްދަ ޚާ ނަގަްނޖެހޭ 

 ފަިއވާ ގަވާއިދެއްގައި ގެން ހަދައިޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބި )ހ( .   6
ިއ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޢާހަދާތަކާވާ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައި

ވަކި ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް، ރާއްޖެއަްށ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުްނ، 
އްޞަ ހުއްދައެއް ނުވަތަ ރީ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ޚާނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް 

ޢާހަދާގައި އެ މުަ އެ ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ނަގަންޖެހޭކަމަށް، އެ ޤާޫނނުގަިއ ނުވަތ

އެ މުދަލެއް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނީ ، ނުވަތަ އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާނަމަ

ވަނަ  5މި ގަވާއިދުގެ  ކުރެވޭނީ، ޭނީ ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓް ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވ

މޯލްޑިވްސް ެއް ހުއްދައ އެ ވެފައި،މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓަރީ

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ.ަށް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއ

ގެ ަދށުްނ  )ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު( 2014/18ޤާނޫނު ަނންބަރު  )ށ(  
ވާ ފަރާތްތަކުން ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުމިނިސްޓްރީ

އައިޓަމްތައް  ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާަލާއި އޫރުމަސް ފަދަ އި ރގެންނަ މުދަލާ މަޝްރޫޢުތަކަށް

 ރަޖިސްޓަރީކޮށް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައިފަރާތެއް  އިމްޕޯޓްކުރެވޭނީ، އެ

 ރަޖިސްޓަރީކުރުމުންނެވެ.ވެސް ގައި ީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުމިނިސްޓްރ

 

   އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން. ،ވަނަ މާއްދާ 7ވާއިދުގެ ގަ ނެވިދިޔަބު .5

މޯލްޑިްވސް ކަސްޓަްމސް 
ސަރވިްސަގއި ރަިޖސްޓަރީ 

 ނުކޮށް ގެންނަ ުމދާ 

، ފަދައިން( ވަނަ މާއްދާގައިވާ 16) ( ވަނަ މާއްދާއާއ15ިވާއިދުގެ )ގަ މި  .   7
މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ތަކެތި އިމްޕޯްޓ  ފައިވާޅައިރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަ 

( ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް 5ކުރަން އުޅެފިނަމަ، ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ )
ތަ ރާއްޖެއިން ނުވަ ،ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް، ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރަން އުޅެފިނަމަ

 އެކްސްޕޯޓް ކުރަން އުޅެފިނަމަ، ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރަން އުޅެފިނަމަ،  މުދާ
ނީ، ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނީ، ނުވަތަ ރީ އެކްސްޕޯޓް އެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ

ގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން، އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް، ކުރެވޭނީ

ލެއްގެ ދަށުން، މުދަލުގެ ސޫއިން ކަނޑައަޅާ އުމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ތަކުްނ އަށް އެ ފަރާޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއް، އަގަށް
މިގޮތުްނ، ދައްކަންޖެހޭ ޕްރޮސެސިންގ ފީ ދައްކައިގެން ތަކެތި ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. 

ންމު އާގެންދަން ބޭުނން ނުވާނަަމ، އެ ަތކެއްޗާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ "ކަސްޓަމްސްގެ 
 ގަވާއިދު" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 
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   އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ގެ )ހ(މާއްދާވަނަ  9ވާއިދުގެ ގަ ބުނެވިދިޔަ .6

މުދާ ިއމްޕޯޓްކުރުން  
 ގޮތުން ހިެފހެއްޓުން ވަގުތީ 

ފަިއވާ ގަވާއިދެއްގައި ހަދައިނުަވތަ ޤާޫނނެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބިެގން ޤާނޫނެއްގައި  )ހ( .   9
ކާ ހުރެ ުނވަތަ ތިމާވެށީެގ ކުރާ ފަދައިން، ިޞއްޙީ ސަބަބަބަޔާން

ތެރިކަމަށްޓަކައި ނުވަަތ ރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރައްކައު
ސަބަބަކާހުރެ، ވަކި ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް އެހެން މު ންގުޅިގެން ނުވަތަ މުހި ދާއަކާމުޢާހަ

ވަކި މުއްދަތަކަށް ގެނައުން، އެ ޤާނޫނުގެ ނުވަތަ އެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަނާކުރަން 
ހުުނ ފިނަމަ، އެ މުދަލެއް ަމނާކުރަން ޖެން ނިންމައިސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއަކު

އިމްޕޯޓްުކރުން ވަގުތީގޮތުން  ަދތަކާ ަހމަޔަށް، އެފަދަ މުދަލެއްސަބަބު ދެމިއޮންނަ މުއް
  ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

 

   ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10ވާއިދުގެ ގަބުނެވިދިޔަ  .7

ރުމަާށއި މުދާ އެްކސްޕޯޓް ކު
ކުރުން ރީއެްކސްޕޯޓް 

 ގޮތުން ހިެފހެއްޓުން ވަގުތީ 

ފަިއވާ ގަވާއިދެއްގައި ނެއްގެ ދަށުން ބާރު ލިބިެގން ހަދައިޤާނޫނެއްގައި ނުަވތަ ޤާނޫ  )ހ( .   10
 ހުރެ، ނުަވތަ ތިމާވެށީެގ ސަބަބަކާ ޙީބަޔާންކުރާ ފަދައިން، ޞިއް 

ތެރިކަމަށްޓަކައި، ނުވަަތ ރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ރައްކައު
މުޢާހަދާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް މުހިންމު ސަބަބަކާ ހުރެ، ވަކި ބާވަތެއްގެ 
މުދަލެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކުރަްނ 

އް މަނާކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު ދެމިއޮންނަ މުއްދަތަކާ ހަމަޔަށް، ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ މުދަލެ
ވަގުތީގޮތުން  ކުރުންނުވަތަ ރީއެކްސްޕޯޓު  ންއެކްސްޕޯޓް ކުރު އެފަދަ މުދަލެއް
 ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ.

 

   ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަންނަނިވި ގޮތަްށ އިޞްލާޙުކުރުން. 11ވާއިދުގެ ގަ ބުނެވިދިޔަ .8

ެގންނަ ރީއެްކސްޕޯޓް ކުރުމަށް 
 ތަކެތި

ަފއިވާ ގަވާއިދެއްގައި ދަށުން ބާރު ިލބިގެން ހަދައި ޤާނޫނެއްގައި ނުަވތަ ޤާޫނނެއްެގ  )ރ( . 11
 ތެރިކަމަށްޓަކައިކާ ހުރެ ނުވަތަ ތިމާވެށީގެ ރަްއކައުސަބަބަ ޙީބަޔާންކުރާ ފަދައިން، ޞިއް

އަޤްވާމީ މުާޢހަދާއަކާ ގުޅިގެން ނުވަަތ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ ބައިނަލް
ސަބަބަކާ ހުރެ، ވަކި ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް އެހެން މުހިންމު 

 ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، 
 މުއްަދތަކާ ހަމަޔަށް، އެފަދަ މުދަލެއް އެ މުދަލެއް މަނާކުރަން ޖެހުނު ސަބަބު ދެމިއޮންނަ 

 ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ރީއެކްސްޕޯޓެއް
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  އަންަނނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. )ށ( އާއި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 12ވާއިދުގެ ގަ ބުނެވިދިޔަ .9

ރީއެްކސްޕޯޓް ކުރުުމގެ ަވގުތީ 

 ހުއްދަ 
ކޮށް ކަސްޓަމްސްއިން ކްލިއަރ ،ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެނެސްފައިވާ މުދަލެއް )ހ( . 12

ރާއްޖެއިން ބޭރަށް  އެ މުދާ ، އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެއެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން، 
ތް ނޫން އެހެްނ ލަތެއްގަިއ، އެ މުދާ ރާއްޖެއަށް ފޮނުވި ފަރާހާލަން ޖެހިއްޖެ ފޮނުވައި

އެފަދަ ުމަދލެއް ރީއެކްސްޕޯޓް  ފަރާތަކަށް ފޮނުވައިަލން ޖެހިއްެޖނަމަ ފޮނުވައިލާީނ،
 މަންޓުން ނުވަަތ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށްޓަކައި،
 ޯހދުމަށް ފަހުގައެވެ.  ހުއްދަ ން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން ލިޔުމުންއެ މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެއިން ީނ، އެ މުދަލަކީ އްޖެއަށް ފޮނުވި ފަރާަތށް ފޮނުވައިލާނަމަ ބެލޭއެ މުދާ ރާ
 ލާ މުަދުލގެ ގޮތުގައެވެ.ބޭރަށް އަނބުރާ ފޮނުވައި

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ، ވަގުތީގޮތުން ރީއެކްސްޕޯޓް ުކރަންޖެހޭ މުދަލަްށ،  )ށ(  
 ރީއެއް ދޫކުރެވޭނީ، އެ މުދަލުގެ އަގުކަމުގައި ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ވަގުތީ ރަޖިސްޓަ

ަކނޑައެޅޭ ރޯޔަލްޓީއެއް  ށްއެފް.އޯ.ބީ އަގުގެ މައްޗަ ބޫލުކުރާގަމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް 
ކުމަށް ފަހުގައެވެ. މި ރޯޔަލްޓީގެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ، މިނިސްޓްރީ މީރާއަށް ދެއް

އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުްނނެވެ. މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ ރޯޔަލްޓީގެ މިންވަރު، 
 ކުރަންވާނެއެވެ. އާންމުކޮށް އިޢުލާނު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން 

  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. ،މާއްދާ ވަނަ 15ވާއިދުގެ ގަ ބުނެވިދިޔަ .10

( ވަނަ މާއްދާެގ 5)ގެ  ޤާނޫނު( ގެވެިހރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓު)ދި 79/31ޤާނޫނު ަނންބަރު  . 15 ދަތުުރވެިރން ގެްނނަ ތަކެތި 
ކުރުމަށް ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ މަޢާފު )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދަުތރުވެރިން ގެންނަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ މިންވަރެއްގެ ތަކެއްޗަށް ޑިުއޓީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ. އަދި 
 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަށެއްމޯްލޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  މި ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް

 ނުޖެހޭނެއެވެ.

  އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. ،ވަނަ މާއްދާ 16 ވާއިދުގެގަ ނެވިދިޔަބު .11

ފަރާތްތަުކގެ ކުދިކުދި  އަިމއްލަ

 ންތަކަށް  ެގންނަ ތަކެތި ނުބޭ
( ވަނަ މާއްދާގެ 5)ގެ  ޤާނޫނު( ގެވެިހރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓު)ދި 79/31ޤާނޫނު ަނންބަރު  . 16

ޑިއުީޓ  ،ބޭުނންަތކަށް ގެންނަ ތަކެތިންފަރާތްތަކުގެ ކުދިކުދި އަމިްއލަ މަިތން،  )ށ( ގައިވާ ޮގތުގެ
މިންވަރެއްގެ ތަކެއްޗަށް ޑިއުޓީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ކުރުމަށް މަޢާފު

 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަށެއް އަދި މި ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
 ނުޖެހޭނެއެވެ.
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 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިްޞލާޙުކުރުން. ،ވަނަ މާއްދާ 29 ވާއިދުގެގަ ނެވިދިޔަބު .12

  ގައި ބިލް އޮފް ލޭޑިންގއެއަރވޭ ބިލް ނުަވތަ ރާއްޖެއަށް މުދާ ގެންނައިރު، ެއ މުދަލުގެ  . 29 ކޮންސަިއނީ ބަދަލުުކރުން 
އްގެ ނަމުގަިއ އެހެން ފަރާތެ  ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތް ފިޔަވައި ކަމަށްއެ މުދަލުގެ ކޮންސައިނީ

އޮފް އިކޮނޮމިކް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ކޮންސައިނީ ބަދަލުކުރެވޭީނ، މިނިސްޓްރީ އެ މުދާ އިމްޕޯޓް 
ލެއްގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ސޭފައިވާ އުކަނޑައަޅައި ންޑިވެލޮޕްމަންޓު

 ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. 

  

  އިތުރުކުރުން. އައު މާއްދާއެއް ވަނަ ާމއްދާގެ ގޮތުގައި   31ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  30 ވާއިދުގެގަ ބުނެވިދިޔަ .13

ަދއްކަން ނުޖެޭހ ޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް 

 ތަކެއްާޗމެދު ޢަމަލުުކރެވޭ  ބަެއއް
 ގޮތް 

ޤާނޫނަށް ގެނެވުުނ ގެ ވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓުއެކު، ދިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާ  މި  .31
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  5ގުޅިގެން، އެ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙާ 16 ވަނަ އިޞްލާޙާއި 15

  ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ފައިވާ ތަކެއްޗާމެދުދައްކަން ނުޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅައިޑިއުޓީ އިމްޕޯޓް 
 މަތިްނނެެވ. ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 6 ޖަދުވަލު ގަވާއިދުގެ މި

  ލާޙުކުރުން.ޞް އިއަންނަނިވި ގޮތަށް އިގެ މާނަ ވަނަ މާއްދާގައި "ހުއްދަ"  33 ވާއިދުގެގަ ބުނެވިދިޔަ .14

 ،އުފައްދާ ތަކެތި ތަކެއްޗާއިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ބުނެފައި އެަވނީ، ދި "ހުއްދަ" ކަމަށް .33 ކުރުން މާނަ
މަށް ނުވަަތ އިމްޕޯޓް ކުރުމުދާ ރާއްޖެއަްށ މަށް ނުވަތަ ދިވެހިއެކްސްޕޯޓް ކުރުދިވެހިރާއްޖެއިން 

 ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށް، ކުރުމަށް ނުވަތަ ޑިއުޓީ މަޢާފު ރީއެކްސްޕޯޓްދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ 
 އްޓާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއެއް އެ ފަރާތަކަށް ދޫކުރާ ލިޔުމަށާިއ، މިއިން ކަމެއް ބަަލހަ
ފައިާވ އެ ފަރާތެއްގެ ނަން ހިެމނި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް،

 ހިމެނުމަށެވެ. 

ވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް )ދި 79/31މަޝްރޫޢު" ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ، ޤާޫނނު ަނންބަރު "  
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ  8ގެ ޤާނޫނު( ގެ އިމްޕޯޓު

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމާއި، 
ލުގެ ދަށުން، ވަކި ަމޝްރޫުޢއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި، ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ސޫއު

  ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއަކުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަންކަމަށެވެ.

 

އުނިކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު މާއްދާތަކާއި މި ގަވާއިދުން ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ  .15
 ތަރުތީބުކުރުން.
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 6ދުވަލު ޖަ 
 ފައިވާ ތަކެތި ލައިޑިއުޓީ ކަނޑައި 

ކުާރ  މަްސވެރިކަން

ންކުާރ ފަަހރުަގއި ޭބނުދޯނި
ިޑއުޓީ  ޑީސަލަށް ަދއްކާ

 އަނުބރާ ދިުނން 

އިން ކަނޑައަޅާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ  .1
ކުރާ ލައިސަންސް ދޫއެ މިނިސްޓްރީން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް  ،ދަށުން އުސޫލެއްގެ

ސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަޖިސަޕްލައިކުރާ ފަރާތުގެފަހަރަށް ޑީސެލް އޮންނަ އުޅަނދު
ހަރަށް ފަލައިސަންސް އޮންނަ އުޅަނދު ފަރާތްތަކުން މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ،ސީލުތައްތަކުގެ ތަފުގެ ހިސާބުވިއްކައިފައިވާ ޑީސަލު
ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް މެދުވެރިކޮށް  ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައި،

 ފައިސާ އަނބުރާ ދެވޭނެއެވެ. ފައިވާ ކައިދައް

އާންމު ބޭނުންތަކަށް ކަަރންޓު 
ކޮށްދިުނމަށް ޭބނުންކުާރ ފޯރު

ިޑއުޓީ  ޑީސެލަށް ަދއްކާ
 ދިުނން  އަނުބރާ

ރާ އިމްޕޯޓްކުއާންމު ބޭނުންތަަކށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭުނންކުރާ ޑީސެލް   .2
)ަހއެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އާންމު ބޭނުންތަަކށް  6ފަރާތްތަކުން، ވޭތުވެދިޔަ 

ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް ޑީސެލް ވިއްކާފައިވާ މިންވަރަށް ރިާޢޔަތްކޮށް، ޑީސެލް 
އަދި ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށް އިތުރަށް ޑީސެލް  މަޢާފުކުރެވޭނެއެވެ.އެތެރެކުރާއިރު ޑިއުޓީ 

)ފަނަރަ( ވަަނ  15އޮންނަ މަހުގެ ބޭނުންވާނަަމ، ޚަރަދު ހިނގާ ަމހުގެ ކުރިއަށް 
މޯލްޑިވްސް  ،ސީލުތައްވިއްކައިފައިވާ ޑީސަލުގެ ހިސާބުތަކުގެ ތަފުދުވަހުގެ ކުރިން، 

ރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް މެދުވެ ،ގެންކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހަޅައި
 ހޯދަންވާނެއެވެ.ފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކައި

ން ުކރުމަްށ ވެރިކަދަނޑު 

އެތެރެުކރާ ތަކެތިން ިޑއުޓީ 
 ލުން ކަނޑައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޢިނާޔަތް ލިބިގަތުމަްށ،  ގެދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ފަރާތްތަކުްނ ޑިއުޓީ )ހ( .3

ވާނެއެވެ. މިގޮތުން  ވާން ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގައި ރަޖިސްޓަރީ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް  ،ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ 

 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތްތަކުން، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެތެރެކުރާ  މި )ށ(  
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް ތަކެތީގެ ތެރެއިން، 

ންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި އާއިން އެގްރިކަލްޗަރ
 ނުޖެހޭނެއެވެ. އެތެރެކުރާއިރު ޑިއުޓީ ދައްކާކަށެއް 

ެލވޭ ތަކެތީެގ ޑިއުޓީ ކަނޑައި
 މަޢުލޫމާތު ބެލެެހއްޓުން 

)އެކެއް( ފަހަރު، މިނިސްްޓީރ  1ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު، ކޮންމެ މަހަކު  ރައްދުކުރެވޭއަނބުރާ ޑިއުޓީ  .4
ށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަ އޮފް

  ސަރވިސްއިން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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