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 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީލްތު ހެ
  ، މާލެ

 .ދިވެހިރާއްޖެ
 

 ދު ގަވާއި  ބެހޭ ލޭބަލް ޖެހުމާ  އް ޕެކެޓްކޮށް  ބާވަތްތަ ދުންފަތުގެ 

 
 ވަނަ 37 ގެ( ޤާނޫނު ކޮންޓްރޯލުކުރުާމބެހޭ ދުންފަތް) 2010/15 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،މިއީ (ހ( 1 ނަން ތަޢާަރފާއި

 ބޯޑުން  މާބެހޭކޮންޓްރޯލްކުރު ދުންފަތް  ،ބާރުލިބިގެން ަނންބަރުން ަވނަ (2) ގެ( ހ) މާއްދާގެ
 . ގަވާއިދެކެވެ ފައިވާއިލަވައިލައެކު
 

 . އެވެ "ގަވާއިދު ޖެހުމާބެހޭ ލޭަބލް ޕެކެޓްކޮށް ބާވަތްތައް ދުންފަތުގެ" ،ކިޔާނީ ގަވާއިދަށް މި (ށ) 
 

 .ވަނީއެވެމި ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި ،މަޤްޞަދުތައް މައިގަނޑު ގަވާއިދުގެ މި 2 މަޤްސަދު 
 

 ތުފުރުޞަ  ފެށުމުގެ އިސްތިޢުާމލުކުރަން ުދންފަތުގެ  ފަާރތްތަކަށާއި، އިސްތިޢުމާލުކުރާ ދުންފަތުގެ (ހ)  
 އްލުންމުގެ ގެރުލު ކުމާތުގެ އިސްތިޢުދުންފަފަރާތްތަކަށާއި، ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނަށް  ބޮޑު
 ޅަންޖެހޭ އަ މަށްތެރިކައުރައްކަ ކުގެގަނެވިއްކުމުގައި އެފަރާތްތަ ދުންފަތް ،އިގައިދިނުމާއަން

 ލާޒިމުކުރުން. މައްޗަށް ފަރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ އެޅުމަށް ފިޔަވަޅުތައް
 

 ،ޓަންގައިކާ އިެޕކެޓާ ހުންނަ ބަންދުޮކށްފައި އުފެްއދުންތައް ހިމެނޭ ބާަވތެއް ދުންފަތުގެ (ށ)  
 އިންޒާރުގެ ހިމެނޭ ޮފޓޯ ނުވަތަ މަންޒަރު ހާމަވާ ަޙޤީގަތް ގެއްލުންތަކުގެ ިލބޭ ދުންފަތުން
 .ކަނޑައެޅުން ގޮތްތައް ޢަމަލުކުރާނެ ޖެހުމުގައި ނޯޓިސް

 
 .ތްކުރުންމަސައްކަ ަމދުކުރުމަށް ދަދުއަ ފަރާތްތަކުގެ ފަށާައލަށް  ންއިސްތިޢުމާލުކުރަ ދުންފަތުގެ (ނ)  

 
 .މަނާކުރުން ވިއްކުން ސިނގިރޭޓް ވަކިވަކި (ރ)  

 
 .ންެނވެއެޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން ހެލްތް ،ތަންފީޛުކުރާނީ ގަވާއިދު މި  3 ރާ އިދާ ތަންފީޛީ

 
 . ފެށިގެންނެވެ އިން 2019މެއި  31 ،ފަށާނީ  ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި 4 ާތރީޚު  ފަށާ ޢަމަލުކުރަން
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 ބާވަތްތައް ދުންފަތުގެ
 ޕެކެޓްކޮށް އެތެރެުކރުމާއި

 ވިއްކުން

ޖޭގައި ރާއް  އި،ވަްތތަކާބާއުފައްދާ ދުންފަތުގެ  ރާއްޖޭގައި ،އެތެރެކުރާ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކާއި ރާއްޖެއަށް 5
ތަްށ ގޮ އިވާކޮށްފަބަޔާން ތިރީގައި ތަްއ ހުންަނންާވނީ،ވިއްކާ ދުންފަތުގެ ބާވަްތތައް ިހމެނޭ އުފެއްދުން

 ފައެވެ. ށްބަންދުކޮ
 

 (ވިހި ) 20 ގައިއްޓެށްފޮ ޮކންމެ ،ހުންނަންވާނީ ަބންދުކޮށްަފއި ފޮށި ސިނގިރޭޓް (ހ) 
 .މަދުނުވާނެގޮތަެށވެ ސިނގިރޭޓަށްވުރެ

 
 ވުރެށްޔަބިޑި( ފަންސާސް) 50 ،ޓެއްގައިޕެކެ ކޮންމެ ،ހުންނަންާވނީ ފައިށްކޮޕެކެޓް ،ބިޑި (ށ) 

 .ގޮތަށެވެ މަދުނުވާނޭ
 

 ތަ ނުވަ ނުވާއިކޮށްފަޗާޕު އެއްޗެއް އެއްވެސް ،ހަދަންވާނީ ޮގށި ބޭނުންކުރާ އުފެއްދުމަށް ބިޑި (ނ) 
 .ކަރުދާހެއްގައެވެ ސާފު ނުވާލިޔެފައި

 
 ހެންއެހެނި  ތުގެދުންފަ ،ފިަޔވައި ތްތައްބާވަ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި ( ށ) އިއާ( ހ) މާއްދާގެ މި (ރ) 

 ގްރާމް ( ތިރީސް) 30 މަދުވެގެން ބަރުދަނުގައި ޕެކެޓެއްގެ ކޮންމެ ،ކުރަންވާނީޕެކެޓް ބާވަތްތައް
  .ގޮތަށެވެ ހިމެނޭ
 

 ،ލާފަށްޚި ގޮތާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި ( ރ) އިއާ)ނ(  އާއި (ށ) އާއި  (ހ) މާއްދާގެ މި (ބ) 
 ،މާއިއްކުވި އިރާއްޖޭގަ ،ާބވަތްތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ުދންފަތުގެ އިވާބަންދުކޮށްފަ

  .މަނާކަމެެކވެ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ދުންފަތުގެ ާބވަތްތައް ބަންދުކުރުމަކީ
 

އެންމެ  އްދުންފަތުގެ ބާވަތްތަ
 މަދުން ވިއްކޭނެ މިންވަރު 

 އްދާގެ ( މ5ާމި ގަވާއިދުގެ ) ،ކޭނެ މިންވަރަކީއެންމެ މަދުން ވިއް އްދުންފަތުގެ ބާވަްތތަ )ހ( 6
 )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރެވެ.  އި)ށ( އާ އާއި )ހ(

މާއި، ވިއްކު ކިންވަގިރޭޓާއި ބިޑި ވަކިނސި ،ން ފެށިގެންޚުމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޢަމި ގަވާއިދަށް  )ށ(  
ވުރެ ރާމަށް)ތިރީސް( ގު 30 އްހެން ބާވަްތތަދުންފަތުގެ އެހެނި އި ގިރޭޓާއި ބިޑި ފިޔަވަނސި

 މަދުން ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. 
  

ންފަތުގެ އެތެރެކުރާ ދު ރާއްޖެއަށް ފެށިގެން ތާރީޚުން ފަށާ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް މި (ހ) 7 ޖެހުން   ނޯޓިސް އިންޒާރުގެ
ތުގެ ދުންފަ ކާވިއް ޖޭގައިރާއް ދުންފަތުގެ ބާަވތްތަކާއި، އުފަްއދާ ރާއްޖޭގައި ބާވަތްތަކާއި،

  ރުގައިބޭ ކާޓަނުގެ ޕެކެޓާއި ހުްނނަ ބަންދުކޮްށފައި އުފެއްދުްނަތއް ހިެމނޭ ބާވަތެއް
 އޮްނނަ މިނޫން ގޮތަކަށް. ޖަހަންވާނެއެވެ ނޯޓިސް އިންޒާރުގެ އާންމުކުރާ މިނިސްޓްރީން

  ށްއެއްގޮތަ   ދާގަވާއި މި  ޖެހުމަުކން  ކުރެހުމެއް  ނުވަތަ ގެ ިޢބާރާތެއް ހެއްއިންޒާރުގެ ނޯޓި
 ނެއެވެ.ނުބެލޭ  ޢަމަލުކުރިކަމުގައި

  މުގެފެށު ލުކުރަންޢަމަ ގަވާއިދަށް މި ،ނޯޓިސްތައް އިންޒާރުގެ ބަޔާންކުރާ  ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި (ށ) 
 .އާންމުކުރަންވާނެވެ ކުރިން ހުގެމަސްދުވަ ( ތިނެއް) 3 މަދުވެގެން



 ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓް                              163  އަަދދު:                             48 ލިުއމް: ވޮ

 

 
5 

 ގައިގޮތުޕަލްގެސާމް ،އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ބާވަތެއް ދުންފަތުގެ އިބޭނުމަށްޓަކަ  ވިޔަފާރީގެ (ނ( 
ފަދަ އެ މަކުންކަ އެއްވެސް ލާޒިމުކުރާ މާއްދާގައި މި ،ރާއްޖެއަށް އަލަށް އެތެރެކުރިނަަމވެސް

 .ނުވާނެއެވެ އެއްއިސްތިސްނާ ތަކެތި
 

 ސަމާލުވާންވީ ލޭބަލްކުރުމުގައި
 ކަންތައްތައް 

 ުދންފަތް ) 2010/15 ަނންބަރު ާޤނޫނު ،ކުރުމުގައިޭލބަލް ުއފެއްދުންތައް ހިމެނޭ ބާވަތްތައް  ދުންފަތުގެ 8
 އަްނަނނިވި ،ތުރުންއި ކަންކަމުގެ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 12 ގެ( ާޤނޫނު ކުރުމާބެހޭކޮންޓްރޯލް

 .އެވެޢަމަލުކުރަންވާނެ ނުވާޭނެހން ޟުތަޢާރަ މިންގަނޑުތަކާ އެ ،ސަމާލުވެ މިންގަނޑުތަކަށް
 

 ށްިއތުރަ ނުވަތަ އުފެޭދގޮތަށް ޝައުޤުވެރިކަން އިސްތިޢުމާލުކުރުުމގެ ދުންފަތުގެ (ހ) 
 އިގެން ަޖހަ ލްދުންފަުތގެ ބާވަތެއް ހިެމނޭ އުފެއްދުްނތަކުގައި ލޭބަ ،އިޝްތިހާރުވާނޭގޮތަށް

 .ނުވާނެއެވެ
 .ވެނުވާނެއެ ށްެގން ކޮލޭބަލް އޮޅޭގޮތަށް ޙަޤީޤަތް ބާވަތެއްގެ އެއްވެސް ދުންފަތުގެ (ށ) 
 ކަމަށްއްދޭ ބާވަތެކުޑަކޮށްން ގެއްލުލިބޭ  ޞިއްޙަތަށް އެ ބާވަތަކުން ބޭނުންކުރުމަކީ އެ ބާވަތެއް (ނ) 

 ޗެއް އެއް އެހެން އެފަދަ ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުަވތަ ލޭބަލެއް އެއްވެސް ހީވާފަދަ
 . ނުވާނެއެވެ ހުރެގެން

 އެހެން ގެދުންފަތު ،މަކީއުފެއްދު އެ  ،ކުރުމުގައިލޭބަލް އުފެއްދުމެއް ހިމެނޭ ތެއްބާވަ ދުންފަތުގެ (ރ) 
 ވެސް އެއް ދަކޮށްދޭފަދޭހަ ކަންއުފެއްދުމެއް  ކުޑަވާނެ ގެއްލުން ލިބޭ ޞިއްޙަތަށް އުފެއްދުމަކަށްވުރެ

 ހުރެގެން އެއްޗެއް އެހެން އެފަދަ  ނުވަތަ  ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުަވތަ ޢިބާރާތެއް
 . ނުވާނެއެވެ

 
 . އަދި ކަށެވެފަސޭހައިން ކިޔަން އެނގޭނޭ ގޮތަ ،ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ ޢިބާރާތް އިންޒާރުގެ (ހ) 9 ގޮތް އޮންނަންޖެހޭ  ނޯޓިސް

 ނުވަތަ ބާރާތުގެޢިއިންޒާރުގެ . ގޮތަކަށެވެ ފެންނާނެ ފަސޭހައިން ،ހުންނަންވާނީ އިންޒާރުގެ ފޮޓޯ
ވަތަ މެއް ނު ލިޔުކުރެހުމެއް ނުވަތަ އެއްވެސް ނުވަތަ ލޯގޯއެއްފޮޓޯގެ މަތީގައި އެހެން ނަމެއް، 

 ކަށްމިފަދަ އެހެން އެއްޗެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން އެހެން ގޮތަ
 ޓޯތަ ފޮފައި ނުވާނަމަ، އިންޒާރުގެ ޢިބާރާތް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނީ ނުވަ އިކަނޑައަޅަ

 ބައިގެ ވޭކުރެ ޓް(އިންޒާރުގެ ނޯޓިސް ޗާޕު )ޕްރިން ގައި،ކާޓަނު ނުަވތަ ގައިޕެކެޓު ހުންނަންވާނީ
 މަތީގައެވެ. އެންމެ

 ކާަޓނެއްގެ ނުވަތަ ގެޕެކެޓެއް ކޮންމެ އެކުލެވޭ ުއފެއްދުމެއް ހިމެނޭ  ބާވަތެއް ދުންފަތުގެ (ށ) 
 މައްޗާއި މޫނު ،މިސާލަކަށް) ފަރާތެއްގައި  ކޮންމެ" މައިގަނޑު" އޭގެ ނުވަތަ ދެފަރާތުގައި
ޓިސް ނޯ  ންޒާރުގެއި އެއްގޮތަށް އުސޫލާ ނަމޫނާއާއި މުކޮށްފައިވާއާން  ންމިނިސްޓްރީ  ،(ފަހަތުގައި

 ތަށްވުރެ ދެފަރާ ނީފައިވަކޮށްފަރުމާ ޕެކެޓް އޮންނަންވާނެއެވެ. (ޕްރިންޓުކޮށްފައި) ކޮށްފައިޗާޕު
 ސް ރފަސަ) ސައިޒަށް ޖަހަންވާނީ ނޯޓިސް އިންޒާރުގެ ،ހިމެނޭގޮތަށްނަމަ ފަރާތް ގިނަ
 ދެފަރާތުގައެވެ ބޮޑު އެންމެ އެ އެއްޗެއްގައިވާ ،ބަލައިގެން ށް(އަޔާއޭރި

 ފެއްދުމެއްއު ހިމެނޭ ާބވަތެއް ުދންފަތުގެ ،ވާނީޗާޕުކޮށްފައި އޮންނަން ނޯޓިސް އިންޒާރުގެ (ނ) 
 ރާތް ޢިބާ ޒާރުގެއިން ހަދާއިރު ޕައި ލައްވައި ހުޅު ކާޓަނެއް ނުވަތަ  ޕެކެޓެއް ފައިވާކޮށްބަންދު

 ގޮތަކަށެވެ. ނެފުހެވިގެންނުދާ  ުނވަތަ ނުދާނެގެންހަލާކުވެ ފަސޭހައިން
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 ،ޓްޕެކެ ދުންފަތް ،ސުއްޓާ ،ބިޑި އުފައްދާ ބޭނުމުގައި ވިޔަފާރީގެ ފަރުދުން ވަކިވަކި ރާއްޖޭގައި ( ރ) 
 އި އެއްޗެހީގަ އެފަދަ ،ރާއިރުޕެކެޓްކު  ނުވަތަ ،ރާއިރުަތއްޔާރުކު ތަކެތި ފަދަ ދުންފަތް ތެޅި
 .މަތީންނެވެ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ ގަވާއިދާ މި ލްޖަހަންާވނީލޭބަ

 
 
 

 ،މަވެސްވީނަބަޔާންކޮށްފައި އެހެން ގައި( ރ) އިއާ( ނ) އާއި( ށ) އާއި ( ހ) މި މާއްދާގެ (ބ)
 .ވެނާޅައެ އްހުރަހެ މި ގަވާއިދު އާންމުކުރުމަކަށް އެކަންކަން ކަނޑައަޅައި އިތުރު ކަންކަން

 އޮންނަންވީ  ނޯޓިސް އިންޒާރުގެ
 ޒުސައި

10 
 

 ގައިކާޓަނެއް ތަގައި ނުވަޕެކެެޓއް ކޮންމެ އެކުލެވޭ އުެފއްދުމެއް ހިެމނޭ ބާވަތެއް ދުންފަތުގެ (ހ)
 ޖެހުމަށް ނޯޓިސް އިންޒާރުގެ ގައިޕެކެޓެއް އެ ،އޮންނަންވާނީ ލިޔުން ފޮޓޯއާއި އިންޒާރުގެ
ދިހަ )ނުވަ 90" %އޭރިޔާގެ ސް ރފަސަ" އެބައިގެ ،ބައެއްގައި ކޮންމެ ފައިވާޅައިކަނޑައަ

 .މިންވަރަކަށެވެ ނުވާކުޑަ ވުރެއަށްއިންސައްތަ( 
 ނޯޓިސް  ރުގެއިންޒާ ކާޓަނެއްގައި ނުވަތަ ގައި ޕެކެޓެއް އެ ،އޮންނަންވާނީ ލިޔުން އިންޒާރުގެ (ށ) 

 ކެޓެއްގެޕެ އެ ،އެތެރޭގައި ގެ )ނުވަދިހަ ިއންސައްތަ(  90% ފައިވާޅައިކަނޑައަ ޖެހުމަށް
 .މިންވަރަށެވެ ގުޅޭ އިޒާސަ

  
 ،ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓްރީން ދަށުން  ގަވާއިދުގެ މި ،އޮންނަންވާނީ ލިޔުން ފޮޓޯއާއި އިންޒާރުގެ (ނ) 

 .އެއްގޮތަށެވެ މަޢުލޫމާތާ  ނަމޫނާއާއި އާންމުކުރާ
 

 ފޮޓޯ ނުވަތަ ޢިބާރާތް
 ބަދަލުކުރުން 

 ވާ ފައިއިއަޅަކަނޑަ މިނިސްޓްރީން ޖެހުަމށް ގައިބޭރު ުއފެއްދުންތަކުގެ ހިމެނޭ ބާަވތެއް ދުންފަތުގެ 11
 ޖެހުމަށް އުފެއްދުމެއްގައި އެ ތެރެއިން ލިޔުންތަކުގެ ފޮޓޯއާއި ހިމެނޭ ނޯޓިސްގައި އިންޒާރުގެ

 (ބާރަ) 12 މެކޮން ،ފައިވާނަމައިކަނަޑއަޅަ އިންޒާރު ގިނަ ިއްނޒާރަށްވުރެ( އެކެއް) 1 މިނިސްޓްރީން
 .  ވެރަންވާެނއެބަދަލުކު ލިޔުން ފޮޓޯއާއި އިންޒާރުގެ ފައިވާއިޖަހަ އްދުމެއްގައިއުފެ އެ ،އްފަހަރުއެ މަހަކުން

 
 ،ޓްޕެކެ ކުރާބޭނުން މަށްބަންދުކުރު ބާވަތެއް ހުރިހާ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުން އުފައްދާ ބާވަތްތައް ދުންފަތުގެ 12 ހުށަހެޅުން  ސާމްޕަލް

 ގެތަެކތީ އެ  ންކުރި ފެށުމުގެ ިވއްކަން މާކެަޓށްނެރެ ތަކެތި ނިހެންެއހެ މިފަދަ  ނުވަތަ ކިޓް ،ކާޓަން
 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ މިނިސްޓްރީއަށް ،ލްސާމްޕަ

 
 ޚިލާފުވާ ގަވާއިދާ މި

 ފިޔަވަޅުއެޅުން  ފަރާްތތަކާމެދު
 .ނެއެވެއަޅަންވާ ފިޔަވަޅު ދަށުން އުސޫލުގެ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކާމެދު ޚިލާފުވާ މި ގަވާއިދާ 13

 
 (ހ) 

 
 ހާއިގެ ޓެކުއޭގާއި އެކުށް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި މުަދލެއްގެ އަ ،އިދާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަމި ގަވާ

 ވޭނެއެވެ.)ދިހައެއް( ގުނައިން ޖޫރިމަނާ ކުރެ 10ދަުދގެ އަތަކުގެ ޖުމުލަ އެހެނިހެން ފީ
 

 
 
 
 
 
 

 (ށ)
 
 
 
 
 

 އެވެ.ކުރެވޭނެމަލުށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަތިރީގައި ބަޔާންކޮ ،ކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކުމި ކުށް ތަކުރާރު

 ހަރުދެވަނަ ފަ  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ ިއތުރުން މި .1
 )ފަސްހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. 5000/- 

      ރުފަހަ ތިންވަނަ ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން މި .2
 ސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.)ދިހަހާ 10000/-
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      ހަރުނަ ފަހަތަރުވަ ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން މި .3
 )ވިހިހާސް( ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. 20000/-

ރު ފަހަ ފަސްވަނަ ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން މި .4
 ދަދުން ފައިވާ އެންމެ މަތީ އައިޖޫރިމަނާކުރެވޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅަ ޤާނޫނުގައި

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.
 

 ދަދު އަނަ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާގެ ހިސާބު ހެދުމުން އަން އިމި މާއްދާގެ )ހ( އާ )ނ( 
ސަތޭކަ( ސްފަ) 500/-ދަދަކީ އަސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނަމަ ޖޫރިމަނާގެ ސް)ފަ 500/- 

ގެ ނަމަ ޖޫރިމަނާވެއްޖެވުރެ ގިނަ)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށް 100000/-ރުފިޔާއެވެ. އަދި އެ އަދަދު 
 )އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއެވެ. 100000/-    އަދަދަކީ

 ދުންފަތުގެ  ،)ށ( ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޖޫރިމަާނގެ އިތުރުން އިމާއްދާގެ )ހ( އާ މި )ރ( 
، އިލްކުރުމާބާޠި ހުއްދަގޮތުން ހިފެހެއްޓުާމއި، ފައިވާ ހުއްދަ ވަގުތީށްކޮމުޢާމަލާތުކުރުމަށް ދޫ

 .ޅައެވެނާހެއް މާްއދާ ހުރަ ހުއްދައިގައި ހިމެނޭ ވަކިވަކި ކަންތައްތައް ހިފެހެއްޓުމަކަށް މި
 ،ންގާތާއަ އިފަޖޫރިމަނާކޮށް ،ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ެގ ދަށުން ކުރާ )ށ( އި)ހ( އާ ގެމި މާއްދާ )ބ( 

 ދެއްކުމަށް  ފައިސާ ގައިޗިޓުޖޫރިމަނާ  ،)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 14ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 
 ފައިވާ އިދާރާއަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.އިކަނޑައަޅަ

 ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ މި
 ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ހިންގުމަށް

 ލުންއްތައިނެ

 ދަށަށް  ރުގެބާ ފަރާތުގެ ލިބިފައިވާ އިޚްިތޔާރު ،ތަކެތި ބޭނުންކުރާ ހިންގުމަށް ޢަމަލެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ މި 14
 ރޭގައިތެ ކެތީގެތަ މިފަދަ. ެލވިދާނެއެވެއްތައިނެ ގޮތެއްގެމަތިން ގެއްލުންނުވާ ތިމާވެށްޓަށް ،ގެނެސް
 ،ހިމެނެނީ

ކަްނ އެމާއަށް ށް ތިތަކާ ޚިލާފަފައިވާ އުސޫލުޅައިޕެކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ޭލބަލްޖެުހމަށް ކަނޑައަ (ހ)  
 ކުރުމަށް ބަލްލޭނަމަވެސް ދުންފަތުގެ ބާވަތްަތއް ޕެކެޓްކޮށް ެގންނުވަތަ ނޭނގި ގެންއެނގިހުރެ
އްޗެްއ ންނަ އެގައި އޮމާއްދާއަކާ ޚިލާފުވުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ޮގތަށް އަތުގަވާއިދުގެ ނުވަތަ މި 

 .ނުވަތަ މެޝިނެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް 
ކާ ަގނޑުތަ މިންވާއިދުަގއި ބުނެފައިވާގަ ފަތުގެ ބާަވތްތަކުގައި ުހްނނަންޖެހޭނެކަމަށް މި ދުން (ށ)  

ގައި ތަނެއް ވެސްޚިލާފަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދުންފަތުގެ ކޮންމެ އެއްޗަކާއި، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ
 ސްލުނޫން  އަހުރިފައިއިގައި ނުވަަތ އެނޫން ގޮތަކަށް ނަމަވެސް ބަހައްޓަތުމީހުން ގަސްބަޔަކު

 .ދުންފަތުގެ ބާަވތްތައް
 

 ނުދެއްކުން  ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ
 

 ،ފިނަމައިކަނުދައް ފައިސާ ފަރާތްތަކުން ކުރެވޭޖޫރިމަނާ ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ  13 ގަވާއިދުގެ މި 15
 .ހުރަހެއްނާޅާނެވެ ގަވާއިދު މި ޅުމަަކށްހެހުށަ މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް

 
 (ހ) 16 ބެލުން  ޢަމަލުކުރޭތޯ ގަވާއިދަށް

 
 މާއްދާގެ  ވަނަ 35 ގެ( ާޤނޫނު ކޮންޓްރޯލްކުރުމާބެހޭ ދުންފަތް) 2010/15ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ،މަކީބެލު ނބާތޯބޯލަ ފަރާތަކުން ހުރިހާ ކަންކަމަށް ފައިވާއިކަނޑައަޅަ ގަވާއިދުގައި މި ދަށުން
 . އެކެވެޒިންމާ މިނިސްޓަރެއްގެ ކަމެއް ހަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށް ހަވާލުވެހުރިއެ
 

 ހެލްތު ،އަޅަންވާނީ ފިޔަވަޅު ދަށުން ދުގެއިގަވާ މި ފަރާތްތަކާމެދު ޚިލާފުވާ ގަވާއިދާ މި (ށ) 
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 ނުވަތަ ރިޕޯޓުތަކަށް ލިބޭ އިދާރާތަކަށް ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް
 ހެލްތު ޒިންމާވާ ތަންީފުޛކުރުމުގައި ގަވާއިދު މި ،ބިާނކޮށް މައްޗަށް މަޢުލޫމާތުތަކުގެ
 އިދާރާތަކުން  އެންމެހައި ދަުއލަތުގެ ޝާމިލްވާ ކުރުމުގައިޛުތަންފީ ،އާއިއޭޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން

 .އިދާރާތަކުންނެވެ އެފަދަ ،ތެރެއިން އިންތިޒާމެއްގެ ޛީތަންފީ ކަނޑައަޅާ
 

 މީހާގެ ރިޕޯޓުކުރާ
 ެތރިކަން އުރައްކަ

ތަކުން އްވެސް ފަރާއެ ފަރާތަކަށް ކަމާބެހޭ ބުނެ ކަމަށްޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަކާ ބުނެފައިވާ ދުގައިގަވާއި މި 17
 މާތު މަޢުލޫ  ފަރާތެއްގެއެ ވެރިޔަކު އެތަެނއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ މީހަކު އެއްވެސް ،ކުރުމުންރިޕޯޓު

 ކަމުގެ އެ  ،ފިޔަވަޅުއަޅައި މީހަކާމެދު ރިޕޯޓެއްކުރާ  އެފަދަ އަދި. ނުވާނެއެވެ ންމުކޮށްގެންއާ
 . ނުވާނެއެވެ ގެންވެސްބަދަލުހިފައި

 
 އޫލިއްޔަތުމަސް ހިންގުމުގެ ަކންަތއް ޞިއްޙަތާބެހޭ ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމަށް" މިނިސްޓްރީ" (ހ) 18 މާނަކުރުން

 .ވުޒާރާއަކަށެވެ ސަރުކާރުގެ ވާލުކޮށްފައިވާހަ
 ދުންފަތް) 2010/15 ަނންަބރު ޤާނޫނު ،އެވަނީ ުބނެފައި  ކަމަށް" ޤާނޫނު" (ށ) 

 .އަެށވެ( ޤާޫނނު ކޮންޓްރޯލުކުރުމާބެހޭ
 ގެދުންަފތު އެނޫންވެސްނުަވތަ  ޓްރޭސިނގި ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމުގައި" ކާޓަނެއް" (ނ) 

 ޓަަކށެވެ.ޕެކެ ކޮންމެ ފައިވާށްބަންދުކޮ އެކުގައި ޔުނިޓް 5 އުފެއްދުމެއްގެ
 (ރ) 

 
 ލުކުރުމާބެހޭ ކޮްނޓްރޯ ދުންފަތް) 2010/15 ބަރުނަން  ޤާނޫނު ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" ބޯޑު"

  . ބޯޑަށެވެ ފަިއވާއިއެކުލަވައިލަ ދަށުން ގެ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 36 ގެ( ޤާނޫނު
 (ބ) 

 
 ންމެކޮ ންފަތުގެދު ކުރާއިރުރީޓެއިލް  ބާވަތްތައް  ދުންފަތުގެ ،އެަވނީ  ބުނެފައި ކަމަށް" ޕެކެޓް"

 .ކަށެވެއެްއޗަ ބަންދުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމެއް
 ތުގެ އެއްވެސް ދުންފަ ،އެވަނީ ބުނެފައި  ކަމުގައި" ުއފެއްދުން ހިމެނޭ ބާވަތެއް ދުންފަތުގެ" (ޅ)  

 ކޮންމެ ހިމެނޭ މިންވަރެއް ދުންފަތުގެ އެއްވެސް  ،ފައިވާއިއުފަްއދަ މިންވަރެއް ބޭނުންކޮށްެގން
 ގެ ފަރުވާ ޞިއްޙީ ވޭށް ދެވުމަހުއްޓު އިސްތިޢުމާލުކުރުން ދުންފަތުގެ ،ނަމަވެސް. އުފެއްދުމަކަށެވެ

 ފައިވާ އިނޑައަޅަކަ ބޭނުންކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ސެޒޭޝަން ނުވަތަ ހިމެނޭ ގޮތުގައިބައެއްގެ
 ގެ ( ޓީ.އާރު.އެން) ތެރަޕީ ރިޕްލޭސްމެްނޓް ނިކޮޓީން ދެވޭ ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމެއްގެ އެފަދަ ނުވަތަ
ފަދަ  ޑަކްޓަރީބޭސް ،ާބވަތްތަކާއި އެެހން ފަދަމި ނުވަތަ ޕެޗް ނުަވތަ ވިންގަމްޗު ހިމެނޭ ގޮތުގައި
 ކޮށް އާންމު ނުވަތަ ،ފާސްކޮށްފައިވާނަމަ އިދާރާއަކުން ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ ތަކެތި

  ،އިވިޔަސްހިމެނުނުކަމުގަ މިންވަރެއް ދުންފަތުގެ ތަކެތީގައި އެ ،ހުއްދަކޮށްފައިވާނަމަ
 .ނެއެވެބެލޭނު ކަމުގައި" އުފެއްދުން ހިމެނޭ ބާވަތެއް ދުންފަުތގެ" ބޭނުމަށް ގަވާއިދުގެ މި

  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" މުދާ ބޭނުންކުރި ކުރުމަށް ކުށް" (ކ)  
 

 ލާފަށް ޚި ވާއިދާގަ ަގއިކޮންސައިންމަންޓު ،ނަމަމަރުޙަލާގައި އެތެރެކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް (1)   
 .ވެތަަކށެ ބާވަ ހުރިހާ ދުންފަތުގެ ހުރި
 

 ށް ޚިލާފަ ގަވާއިދާ މުދަލުެގތެރޭގައި ވިއްކި ހޯލްސޭލްކޮށް ،ނަމަމަރުޙަލާގައި ކުރާހޯލްސޭލް (2)   
 .ވެަކށެ ބާވަތަ ހުރިހާ ދުންފަތުގެ ހުރި
 

 ދުންފަތުގެ  ހުރި ޚިލާފަށް ގަވާއިދާ ،ވިއްކި ރީޓެއިލްކޮށް ،ނަމަމަރުޙަލާގައި ރީޓެއިލް (3)   
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 .ވެކަށެބާވަތަ ހުރިހާ
 

( ންސާސްފަ) 50 ނުަވތަ ސިނގިރޭޓަށްވުރެ( ވިހި) 20 ވިއްކީ ޓެއިލްކޮށްރީ ނަމަވެސް (4)   
  ނީ ބެލޭ ކަމުގައިމުދާ ބޭނުންކުރި ކުރުމަށްކުށް ،އަދަދެއްނަމަ މަދު ބިޑިއަށްވުރެ

 އް އެ  ބިޑީގެ( ފަންސާސް) 50 ނުވަތަ ފޮށި )އެކެއް( 1 ގިރޭޓުގެނސި( ވިހި) 20
 .ކަމުގައެވެބޮނޑި
 

 ރިކުރާ ޔަފާއަކުން ކުރާ އިންސްޕެކްޝަނެއްގެ ތެރެއިން ވިގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާދައުލަތު (5)   
ފުލާ ތި އުކުރާ ތަނަކުން ނުވަތަ ތަކެއުތަނަކުން ނުވަތަ ތަކެތި ގުދަްނކޮށް ރައްކަ

ގައި ތަނެއްއެ ،މައުޅަނދަކުން މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަްށ ހުރި ދުންފަތުގެ ބާވަތެއް ެފނިްއޖެނަ
ރިހާ ގެ ހުމި ގަވާއިދަށް ނުފެޭތ ދުންފަތު ،އި އެވަގުތު ހުރިނުވަތަ އެ އުޅަނދެއްގަ

 ކަމުގައެވެ.ކުރުމަށް ޭބނުންކުރި މުދާކުށް ،ނީބާވަތެއް ބެލޭ 
  ،އެވަނީ ބުނެފައި ކަމަށް" އަގު" (އ)  

 
 ން ރވިސްއިސަ ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް ،މަރުޙަލާގައިނަމަ އެތެރެކުރާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް (1)   

 .އަށެވެ" ވެލިއު ކަސްޓަމްސް" ކުރާމަލުޢަ
 

 އި،ޑައަޅަކަނ ފަރާތުން ހިންގި މަލާތްޢާމު ގެވިޔަފާރީ ،މަރުޙަލާގައިނަމަ ހޯލްސޭލް (2)   
 .އަގަށެވެ ހޯލްސޭލް ހުންނަ ފައިއިބަހަްއޓަ  ފެންނާެނހެން އާންމުކޮށް

 
 ޅައި،އަކަނޑަ ަފރާތުން ގިހިން މުޢާމަލާތް ވިޔަފާރި ،މަރުޙަލާގައިނަމަ ރީޓެއިލް (3)   

 . އަގަށެވެ ރީޓެއިލް ހުންނަ ފައިއިބަހަްއޓަ  ފެންނާެނހެން އާންމުކޮށް
ންސާސް( )ފަ 50ގިރޭޓަށްވުރެ ނުަވތަ ނ)ވިހި( ސި 20ނަމަވެސް ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކީ  (4)   

ިގ ތް ހިންމަލާޢާމު ގެވިޔަފާރީ  ،ނީކަމުގައި ބެލޭއަގު ،ވުރެ މަދު އަދަދެއްނަމައަށްބިޑި
)ވިހި(  20 ފައި ހުންނަ އި އާންމުކޮށް ފެންނާނެެހން ބަހައްޓަ އި،ފަރާތުން ކަނޑައަޅަ

)ފަންސާސް( ބިޑީގެ ބިޑި  50ގިރޭޓު ފޮއްޓެއްގެ ނުވަތަ ނގިރޭޓުގެ ސިނސި
 ބޮނޑިއެއްގެ އަގަށެވެ.

 ުނނު ދައުލަތުގެ ކަމާބެޭހ އިދާރާއަކުން ހިންގާ ިއންސްޕެކްޝަންގެ ތެރެއިން ފެ (5)   
 ރި ތު ހުދެއްގައި އެވަގުނއެތަނެއްގައި ނުވަތަ އެ އުޅަ ،ދުންފަތުގެ ބާވަތެްއނަމަ

. މި ގަވާއިދަށް ނުފެތޭ ދުްނފަތުގެ ހުރިހާ ބާަވތެއްގެ ރީޓެއިލް އަގަށެވެ
ނުީނ ފެ  އްލާފަށް ހުރި ދުންފަތުެގ ބާވަތްތަޚިއިންސްޕެކްޝަންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދާ 

 ނީ،ލޭބެއި ކަމުގައަގު ،ެދއްގައި ހުއްޓާ ކަމުގައިވާނަމަނޅަގުދަންކޮށްފައި ނުަވތަ އު
 އި ޅަ ނޑައައެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތުން ހިންާގ ތަނެއްގައި އެފަދަ ތަކެތި ވިއްކަން ކަ

ންަނ ން ހުކޮށްފައިހުރި ނުވަތަ މިަފދަ ތަކެތި ބާޒާރުގައި އާންމުޮކށް ވިއްކައާންމު
 .ރީޓެއިލް އަގެވެ

 


	gavaidhu Cover 1
	Dhunfathuge baavaiythah packet koh label jehumaa behey gavaaidhu

