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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބޭހާބެހޭ ގަވާއިދު

ބޭސް 11.1.ތަޢާރުފު ވިއްކުމާއި،  ބޭރުކުރުމާއި،  އެތެރެކުރުމާއި،  ބޭސް  ރާއްޖެއަށް  ގަވާއިދަކީ  މި 

ލިޔެދިނުމާއި، އުފުލާ ގެންގުޅުމާއި އަދި ގުދަންކުރުމާ ބޭހޭ ގަވާއިދެވެ. މިގަވާއިދުގައި ބޭސް 

ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޑޮކްޓަރީ ބޭހާއި އޯލްޓަނޭޓިވް ބޭހެވެ. ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ކަމުގައި 

ބުނެފައި އެވަނީ، ބައްޔަކަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރީ އުސޫލުން ބޭނުންކުރެވޭ ކޮންމެ 

ބޭހަކާއި އޭގެ ބަލްކް ކެމިކަލްއެވެ. އަދި އޯލްޓަރނޭޓިވް ބޭސް ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، 

އެޑިސިޕްލިން އެއްގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބައްޔަކަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ކޮންމެ 

ބޭހެކެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ ] ބޭހާބެހޭ ގަވާއިދު[ އެވެ.1.2

މިގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރާ 1.3

ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 )ހައެއް( މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ބޭސްގުދަނާއި ބޭސްފިހާރަ 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

ބޭސް ފިހާރަ ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތުން، ބޭސް ފިހާރަ ރަޖިސްޓަރީ 22.1.

ތަކެއްޗާއި،  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ   2.2 މިގަވާއިދުގެ  ފުރިހަމަކޮށް،  ފޯމު  އެދޭ  ކުރުމަށް 

އެތަނަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަކުން  ދޫކޮށްފައިވާ ]އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ

ހުއްދަ[ އިގެ ކޮޕީ އަކާއެކު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ބޭސްފިހާރަ، ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ އެތަނެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތަކާއި 

އެ ޢިމާރާތެއްގައި ހުންނަންވީ ކަންތައްތައް މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުރިތޯ ބެލުމަށްފަހު 

އެގޮތަށް ހުރިނަމައެވެ. )ބޭސްފިހާރަ، ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި 

ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.(

ކުރެހުމަކާއި 2.2 ތަޅުމުގެ  ބޭސްފިހާރައިގެ  ހުށަހަޅާއިރު  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  ބޭސްފިހާރަ، 

އަންގައިދޭ  ތަން  ހުންނަ  ބޭސްފިހާރަ  ކުރެހުމަކާއި  އެނގޭނޭ  މިންތައް  ބޭސްފިހާރައިގެ 

ކުރެހުމާއެކު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބޭސްފިހާރަ 
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ނޑާލައި،  ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު،  ބޭސް ފިހާރައަށް ބަދަލެއް ގެނެސް ޚިދުމަތް މެދުކަ

ނުވަތަ އުވައިލަންވާނީ  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. 

ދެއަހަރުން 2.3 ހުއްދަ  ވިއްކުމުގެ  ބޭސް  ޑޮކްޓަރީ  ބޭސްފިހާރައިގެ  ކޮށްފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ 

އެއްފަހަރު އާ ކުރަންވާނެއެވެ. މިގޮތަށް އާކުރާއިރުގައި ކުރިން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް 

ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މިހުއްދަ ގެއްލިފައިވާނަމަ 

އެކަން މިއޮތޯރިޓީއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ. 

ހުއްދަ، 2.4 ވިއްކުމުގެ  މުދާ  އިމްޕޯޓް  ހުށަހަޅާއިރު  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ  ބޭސްގުދަން 

އޮންނަންވާނެއެވެ. ޢިމާރާތުގެ ކުރެހުމާއި، ބޭސްގުދަނުގެ ކުރެހުން، މިންތައް އެނގޭގޮތަށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ބޭސްގުދަން، ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ  އެތަނެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރު 

ކުރެވިފައިވާ ޢިމާރާތަކާއި އެ ޢިމާރާތެއްގައި ހުންނަންވީ ކަންތައްތައް މިގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް 

ހުރިތޯ ބެލުމަށްފަހު އެގޮތަށް ހުރިނަމައެވެ. )ބޭސްގުދަން، ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް މިގަވާއިދުގެ 

ޖަދުވަލު 3 ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.( އަދި އެ ޢިމާރާތް ބޭސް ގުދަނެއްގެ ގޮތުގައި 

ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު ޢިމާރާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ އެ ބަދަލެއް ގެންނަން 

ގަސްދުކުރާ ގޮތުގެ ކުރެހުމަކާއެކު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، 

އެ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ލިބިގެންނެވެ. 

ޚިދުމަތް  ގެނެސް  ބަދަލެއް  ގުދަނަށް  ބޭސް  ކުރުމަށްފަހު  ރަޖިސްޓަރީ  ގުދަން  ބޭސް 

އޮތޯރިޓީއިން  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  ވާނީ  އުވައިލަން  ނުވަތަ  ނޑާލައި  މެދުކަ

ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.

ޑޮކްޓަރީ ބޭހާއި އޯލްޓަރނޭޓިވް 

ބޭސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން

ރާއްޖެއަށް އަލަށް އެތެރެކުރުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ 33.1.

އުސޫލުތައް މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 4 )ހަތަރެއް( ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ 3.2 ބޭސް  އޯލްޓަރނޭޓިވް  އަދި  ބޭސް  ޑޮކްޓަރީ  އެތެރެކުރާ  އަލަށް  ރާއްޖެއަށް 

ބޭސް  މާއްދާގައި  ވަނަ   13 މިގަވާއިދުގެ  ނެގޭނެއެވެ.  ]ފީ[  ދައްކަންޖެހޭ  ކުރުމަށް 

ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ބަޔާން  ފީ  ޖެހޭ  ދައްކަން  ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކުމަށްޓަކައި ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިނުވާ ޑޮކްޓަރީ ބޭހެއް 3.3

ނުވަތަ އޯލްޓަރނޭޓިވް ބޭހެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނީ އެބޭހަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގައި 

ފަރާތެއް  ގާއިމުވެފައިވާ  ރާއްޖޭގައި  އުފުލާނެ،  ޒިންމާ  ރިކޯލްކުރުމުގެ  ތަމްސީލްކޮށް 

ހަމަޖެހިފައި ހުރެގެންނެއެވެ. މިގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީވާ ޑޮކްޓަރީ ބޭހާއި އޯލްޓަރނޭޓިވް ބޭސް 

އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ އެފަރާތަށް އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ބޭހުގެ އަގަށް ހެޔޮ ބަދަލުގެނައުމުގެ 

ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  އިމްޕޯޓް  ޕެރަލަލް  ނޑުނަނުދިނުމަށް  މެދުކެ ސަޕްލައި  ގޮތުންނާއި 

އޮތޯރިޓީއަށް  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  އިޚުތިޔާރު  ދިނުމުގެ  އެހެންފަރާތްތަކަށް 

ލިބިގެންވެއެވެ. އެފަރާތުން ޒިންމާވާ ޑޮކްޓަރީ ބޭހެއް ރިކޯލް ކުރުމަކީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް
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އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ބޭސްފިހާރަތަކުން ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ 2 )ދޭއް( ގްރޭޑަކަށެވެ. އޯލްޓަރނޭޓިވް 4.ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ 

ނޑައެޅިފައެއް ނެތެވެ. މީގެ އިތުރުން މިމާއްދާގެ 4.3 އާއި  ބޭސް ވިއްކުމަށް މިފަދަ ގްރޭޑްތަކެއް ކަ

4.4 ގައި ވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ އެއް ދެވިދާނެއެވެ.

ގްރޭޑް 1 )އެކެއް( ގެ ބޭސްފިހާރަ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ ބޭސް ކުރުމުގެ ހުއްދަ 4.1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ދީފައިވާ ޑޮކްޓަރުން މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދު ތަކަށެވެ. 

ގްރޭޑް 2 )ދޭއް( ގެ ބޭސް ފިހާރަ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ އެރަށެއްގައި ޑޮކްޓަރުންގެ 4.2

ދެވެންހުރި  ޚިދުމަތް  އެހީތެރިންގެ  ޞިއްޙީ  ޖަމާޢަތުގެ  މަރުކަޒެއްނެތި  ޚިދުމަތްދެވޭ 

ރަށްރަށުގައެވެ. ނުވަތަ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ޕްރައިވެޓް ޕްރެކްޓިސް 

ކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ދީފައިވާ، ޖަމާޢަތުގެ ޞިއްޙީ އެހީތެރިއަކު 

ނުވަތަ މެޑިކަލް އެސިސްޓެންޓަކު މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުގައެވެ. 

ދީފައިވާ 4.3 ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ބޭސް  ކޭމްޕެއްގައި  މެޑިކަލް 

ޑޮކްޓަރެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކުމުގެ ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދެވިދާނެއެވެ. 

މިފަދަ ހުއްދައެއް ދެވޭނީ އެފަދަ ކޭމްޕަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ކަމާބެހޭ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ 

ހުއްދައާއެކު، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ހުއްދައަށް އެދުމުންނެވެ. އަދި 

ބޭސް ވިއްކަވަންވާނީ އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން 

ލިބިގެންނެވެ. އަދި މިގޮތުން ވިއްކަންވާނީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ބޭހެވެ.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި، ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ޑޮކްޓަރެއްގެ ނުވަތަ 4.4

ބޭސް  ނަމަވެސް  ވިއްކިދާނެއެވެ.  ބޭސް  ދަށުން  ބެލުމުގެ  ހެލްތުވާރކަރެއްގެ  ކޮމިއުނިޓީ 

ބޭސް  އަދި  ލިބިގެންނެވެ.  ހުއްދަ  ފަރާތްތަކުގެ  ބެހޭ  ކަމާ  ސަރުކާރުގެ  ވިއްކަންވާނީ 

ގޮތަށެވެ.  މިދަންނަވާ  ތިރީގައި  ހުންނަށްވާނީ  ކަންތައްތައް  ދޫކުރުމުގެ  ރައްކާކޮށް 

ކުރެވޭފަދަ 4.4.1 ސާފު  ފަސޭހައިން  އެކަށީގެންވާ  ތަނާ  ދޫކުރުމަށްޓަކައި  ބޭސް 

ހުރުން.  ކައުންޓަރެއް 

)ފަންސަވީސް( 4.4.2  25 )ފިނިހޫނުމިން  ހުރުން  ކުރެވިފައި  ކަންޑިޝަން  އެއަރ 

އެނގޭނެ  ފިނިހޫނުމިން  ތަނުގެ  ހުރުން(.  ނުވާގޮތަށް  މަތި  ޑިގްރީއަށްވުރެ 

ހުރުން.  މީޓަރެއް 

ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެތެރެ ނުފެންނަ، ރަނގަޅަށް ތަޅުލެވޭ 4.4.3

ކަބަޑެއް ހުރުން. 
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އެކަށީގެންވާ 4.4.4 ބެހެއްޓުމަށް  ބޭސްތައް  އެހެން  ފިޔަވައި  ޑްރަގްސް  ކޮންޓްރޯލް 

ނޑުތައް ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން  ނޑުތައް ހުރުން. ބޭސް ބަހައްޓާ ހަރުގަ ހަރުގަ

ސާފުކުރެވޭގޮތަށް. 

އިންޖެކްޝަން 4.4.5 ބޭހާއި،  ބަހައްޓަންޖެހޭ  މިނެއްގައި  ފިނިހޫނު  ޚާއްޞަ  ވަކި 

ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އައިސް އަލަމާރިއެއް ނުވަތަ މިފަދަ އެއްޗެއް 

ހުރުން. 

ޕައުޑަރ ސިރަޕް ފަދަ ބޭސް ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ކައްކައި ހިހޫ ކުރި ފެން 4.4.6

ނުވަތަ ބޯންކަމުދާ ރައްކާތެރި ފެން ލިބެން ހުރުން. 

ނޑެއް ހުރުން.4.4.7 މަތިޖެހޭގޮތަށް ހުރި ފައިންހުޅުވާ ކުނިއަޅާނެ ވަށިގަ

ކުރެވޭނީ 55.1.ފާމަސިސްޓުން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ޑޮކްޓަރީ ބޭސް  ފިހާރައެއްގައި  ފާމަސިސްޓަކަށް ބޭސް 

އެމީހަކު އެ ބޭސްފިހާރައެއްގައި ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ދޫކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް 

އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވި ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. 

ދިވެހި ފާމަސިސްޓަކަށް ރާއްޖޭގެ ބޭސްފިހާރައެއްގައި ފާމަސިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް 5.2

އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ދެވޭނީ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 

ދަށްވެގެން އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާ އިން ފާމަސީ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައި 

އޮތުމާއެކު މޯލްޑިވްސް ބޯޑް އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ 

ސެޓްފިކެޓް އޮތުމުންނެވެ.

ބިދޭސީ ފާމަސިސްޓަކަށް ރާއްޖޭގެ ބޭސްފިހާރައެއްގައި ފާމަސިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް 5.3

ދަށްވެގެން  އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން  ގަބޫލުކުރާ  ސަރުކާރުން  ދެވޭނީ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ 

ހެލްތު  އޮފް  ބޯޑް  މޯލްޑިވްސް  އޮތުމާއެކު  ލިބިފައި  ސެޓްފިކެޓް  ފާމަސީ  އިން  ޑިޕްލޮމާ 

ސައިންސަސްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް އޮތުމާއި، ފާމަސީއެއްގައި 

ބޭސް ދޫކުރުމުގެ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ކަމުގެ ލިޔުމާއެކު  މޯލްޑިވްސް ފުޑް 

އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ދޭ އިންޓަރވިއުއިންނާއި ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގައި 

ދެވޭ ޓެސްޓްއިން ފާސްވުމުންނެވެ. 

ޑިއުޓީގައި 5.4 އޭނާގެ  ނަމަ  ފިހާރައެއްގައި  ބޭސް  މަސައްކަތްކުރާ  ފާމަސިސްޓަކު  ބިދޭސީ 

ދިވެހިބަހާއި އިނގިރޭސިބަހުން ތަރުޖަމާކޮށްދެވޭ ފެންވަރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ހުންނަންވާނެއެވެ.

އޯލްޓަރނޭޓިވް ބޭސް ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ އެފަދަ ބޭސް ވިއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް 5.5

ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިން ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނެއްގައި މޯލްޑިވްސް ބޯޑް އޮފް ހެލްތު 

ސައެންސަސް )އެލައިޑް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލްސް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ރެގިއުލޭޓްކުރުމުގެ 
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ޒިންމާ އުފުލާ ފަރާތް( އިން ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ނޑުކޮށް އެތެރެކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން 66.1.ބޭސް އެތެރެކުރުން ރާއްޖެއަށް ބޭސް ގަ

ނޑުކޮށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ  ބޭހެއް ގަ

ވެކްސިންތަކާއި ބައޮލޮޖިކަލްސްގެ ބެޗްރިލީސް/ލޮޓް ރިލީޒް ސެޓްފިކެޓް، ނުވަތަ ޕްރޮޑަކްޓް 

ހުށަހަޅަށްވާނެއެވެ.  އޮތޯރިޓީއަށް  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  ރިޕޯޓު  އެނަލިސިސް 

އުފައްދާފައިވާ  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް  ކުންފުންޏަކުން  އެ  ބޭހަކީ  އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެއަށް 

ނޑުކޮށް އަދި ވަކިންވިއްކަން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބޭހުގައި ދިމާވާ  ބޭހަކަށްވާންވާނެއެވެ. ގަ

މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމާ އެ ބޭސް އެތެރެކުރި ފަރާތަކުން ފުރިހަމައަށް އުފުލަންވާނެއެވެ.  

ރާއްޖެއަށް ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމުގައި އެތެރެ ކުރަންވާނީ އެއިރެއްގައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް 

ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ]އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގް ލިސްޓު[ ގައި ހިމެނިފައިވާ 

ބޭސްތަކެވެ. އޯލްޓަރނޭޓިވް ބޭހުގެ ގޮތުގައި އެތެރެކުރަންވާނީ އެޕްރޫވްޑް އޯލްޓަރނޭޓިވް 

މެޑިސިން ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބޭސްތަކެވެ.

ވަކި ބަލިމީހެއްގެ ފަރުވާއަށް ޑޮކްޓަރުން ލިޔެދީފައިވާ ބޭސް ގިނަވެގެން 6 )ހައެއް( މަސް 

ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ. ޑޮކްޓަރެއްގެ ބޭސް ސިޓީއަކަށް 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ބޭހެއް ގެންނައިރު ނުވަތަ ފަރުވާއަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފައި އަންނަ 

އައުމުގައި ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބޭހެއް ގެންނައިރު އެބޭހަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ޑޮކްޓަރު ދީފައިވާ ބޭސް ސިޓީ ނުވަތަ މެޑިކަލް ރިކޯޑުސް އޮންނަންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް 

މިފަދަ ބޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ 

ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު 2 )ދޭއް( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ 

މަސްތުވާތަކެތީގައިވާ ބޭހެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރެވޭނީ ގިނަވަގެން 1 )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ

މުއްދަތަށެވެ. ނަމަވެސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ ފަރުވާއެއްގައި އުޅޭ ބަލިމީހަކަށް 

3 )ތިނެއް( މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއްގެ ފަރުވާއަށް ޑޮކްޓަރ ލިޔެދީފައިވާ 

ދޫކުރެވޭނީ  މުއްދަތަކަށް  ދިގު  މަސްދުވަހަށްވުރެ  )ތިނެއް(   3 ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  ބޭހެއް 

ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  ފަދަ  ރިކޯޑުސް  މެޑިކަލް  އަދި  ޑައިގްނޯސިސް  ތަފުސީލާއި  ބޭހާބެހޭ 

ހުށަހެޅުމުންނެވެ. ލިޔުމެއް  ޑޮކްޓަރުގެ 

ވިޔަފާރިއަށް އެތެރެކުރާ ބޭހާބެހޭ ގޮތުން ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތުތައް އޮޅުންފިލާނޭހެން 6.2

އޮތޯރިޓީން   ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  އިންވޮއިސްއެއް 

ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދެއްކޭގޮތަށް ބޭސް އެތެރެކުރި ނުވަތަ ވިއްކި ފަރާތުގައި 

3 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މި މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ބޭހުގެ ޖެނެރިކް ނަމާއި ބްރޭންޑް ނަނ6.2.1ް
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ބޭހުގެ ބާރު ހުރި މިންވަރ6.2.2ު

ބޭހުގެ އަދަދ6.2.3ު

ބޭހުގެ އަގ6.2.4ު

ބޭސްއުފެއްދި ޤައުމު އަދި ކުންފުނ6.2.5ި

ބޭސްއުފެއްދި ތާރީޚާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚ6.2.6ު

ބެޗް ނަންބަރު / ލޮޓް ނަންބަރ6.2.7ު

ތަކެތި ފިޔަވައި 6.3 ކޮށްގެން ގެންނަންޖެހޭ  ބައޮލޮޖިކަލްސް އާއި މިނޫންވެސް ރެފްރިޖެރޭޓް 

ބަލައި  އޮތޯރިޓީން  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  ބޭސް   އެތެރެކުރާ  ރާއްޖެއަށް 

ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭނީ، މި ގަވާއިދުގެ 6.2.1 ވަނަ ނަންބަރު އިން 

6.2.7  ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތުތައް ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލާނެ އިންވޮއިސް 

ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ކްލިއަރ  ކަސްޓަމްސްއިން  އެ ޝިޕްމަންޓެއް  ލިސްޓާއެކު،  ޕެކިންގ 

ގަޑީގެ 48 ގަޑިއިރު ކުރިން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އަލަށް ބޭހެއް ތަޢާރުފުކޮށް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ސާމްޕަލްގެ 6.4

ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބޭހުގެ ޕެކިންގައި ނުވަތަ އުރައިގެ ބޭރުގައި ]ސާމްޕަލް[ 

މިގޮތަށް ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ތަޢާރުފު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކޮންޓްރޯލްޑް ޑްރަގްގެ 

ސާމްޕަލް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ޚާއްޞަ 

ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  ދޫކުރެވޭނީ  ބޭސް  ދަށުންނެވެ.ސާމްޕަލް  ހުއްދައެއްގެ 

އޮތޯރިޓީން އެ ބޭސް ޗެކްކުރުމަށް ފަހުގައެވެ. ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ 

އެއްވެސް ބޭހެއް ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ، 6.5 ކަ ގައި  ޤާނޫނު(  )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ   17/2011 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

އެތެރެކުރެވޭނީ  ރާއްޖެއަށް  އެއްޗެއް،  ހުރިހާ  މަސްތުވާ  ބޭނުންކުރެވޭ  ގޮތުގައި  ބޭހުގެ 

ފަރާތްތަކުންނެވެ. ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އޮތޯރިޓީން  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު 1 )އެކެއް( ގައ6.6ި

ގެ  ޤާނޫނު(  )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ  ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011  ހިމެނޭ ބޭސްފިޔަވައި 

ޖަދުވަލު 2 ގައި ހިމެނޭ ބޭހުގެ ތެރެއިން  އެޕްރޫވްޑް ޕްރޮޑަކްޓް ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ 

ރާއްޖެއަށް   އެބޭސް  ބޭނުމުގައި  ފަރުވާދިނުމުގެ  ބަލިމީހުންނަށް  ބޭސްކަމުގައިވިޔަސް 

އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ އިޚުތިޔާރު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް 

ބޭހާއި، ގެނެވޭ  މެދުވެރިވެގެން  ޖަމްޢިއްޔާތައް  ގެ  ތެރޭގައި އ.ދ  މީގެ  ލިބިގެންވެއެވެ. 
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ޕްރީ  އޯރގަނައިޒޭޝަން  ހެލްތު  ވާރލްޑް  އެއިރަކު  ބޭހާއި  ލިބޭ  ހިލޭ  އެހީގައި  ބޭރުގެ 

ހިމެނެއެވެ.  ބޭސް  ހުއްދަދެވިފައިވާ  ސްކީމްގައި  ކޮލިފިކޭޝަން 

ޞިއްޙަތު 6.7 ދުނިޔޭގެ  އެތެރެކުރަންވާނީ  ބޭސް  ލިބޭ  ހިލޭ  އެހީގައި  ބޭރުގެ  ރާއްޖެއަށް 

މަތިންނެވެ.  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގައިޑްލައިންސްއާ  ޑޮނޭޝަން  ޑްރަގް  ޖަމްޢިއްޔާގެ 

ތިރީގައި މިވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެއްވެސް ބޭހެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ރާއްޖޭގައި އުފައްދައި، 6.8

އިޝްތިހާރުކޮށް،  ވިއްކައި،  ގުދަންކޮށް،  ބޭރުކޮށް،  ރާއްޖެއިން  އެތެރެކޮށް،  ރާއްޖެއަށް 

ހަދައިގެންނުވާނެއެވެ.  ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް 

އެބޭހަކީ:  

އިންސާނުން ބޭނުންކުރަން ކަމުނުދާ ތަކެތ6.8.1ި

ގަޑުބަޑު ވެފައިވާ ތަކެތ6.8.2ި

ތަނެއްގައި 6.8.3 ސާފުނޫން  ވަނީ  ގުދަންކުރެވިފައި  އަދި  ޕެކެޖްކޮށް  ރައްކާކުރެވި 

ކަމަށްވުން

އެބޭހެއް އުފައްދާ، ޕެކްކޮށް، ލޭބަލްކޮށްފައިވާ، ގޮތުން އެބޭހެއް އުފެއްދި ތަނާއި 6.8.4

ފެންވަރާއި ބާރުމިނާއި އެކުލެވޭބައިތަކާއި ރައްކާތެރިކަން އޮޅޭފަދަ އެއްޗަކަށްވުން.

ކައުންޓަރފީޓް ބޭހެއްކަމަށްވުން.6.8.5

ރީއެކްސްޕޯޓެއް 6.9 ބޭހެއް  އެއްވެސް  ގެނެވޭ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއަކާ  އެއްވެސް  ގަވާއިދުގެ  މި 

ޑޮކްޓަރީ  އެތެރެކުރާ  ޚިލާފަށް  މާއްދާއަކާ  އެއްވެސް  ގަވާއިދުގެ  މި  ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

ހިމެނޭ  ގައި  ޤާނޫނު(  )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ   17/2011 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ބޭހާއި، 

ބޭސް ހިފަހައްޓައި، ބޭސް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ފަރާތާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. )މީގެ 

ތެރޭގައި މިގަވާއިދުގެ 6.1 ގައިވާ ގޮތަށް ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަށް ގެނެވޭ ޑަކްޓަރީ ބޭހާއި، 

ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަށް ގެންނަ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2011 )މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( 

ނުހިމެނެއެވެ.( ބޭހެއް  ހިމެނޭ  ގައި 

ރާއްޖެއަށް ޑޮކްޓަރީބޭސް އެތެރެކުރާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައި 6.10

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފެންވަރުގެ ގުދަނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. އެތަނަކީ މާލޭގައިނަމަ ގުދަނުގެެ 

ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ތަނެއް 

ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. މާލެ ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައިނަމަ އެރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ 

އިދާރާގެ ހުއްދައެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
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ވަކި ފިނިހޫނު މިނެއްގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ބޭސް، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް އުފުލައި، ގުދަންކޮށް، 6.11

ނާންނަ  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  ފިނިހޫނުމިނަށް  ބަހައްޓަންޖެހޭ  އެބޭހެއް  ރައްކާކުރަންވާނީ 

ގޮތަށެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 8 ގައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އުފުލައި ގެންގުޅުމުގައި ބޭސް ބަހައްޓަންޖެހޭ ފިނިހޫނުމިނަށް ބަދަލު އައުމާއި، އަދި ބޭހުގެ 6.12

ލޭބަލް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ބޭހާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅަށް އޮޅުންފިލަން ނުހުންނަ ބޭސް 

ވިއްކައި އަދި އޭގެ  ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ވަކިން ވިއްކާ ކޮންމެ ބޭހަކީ ކޮން 

ބޭހެއްކަން އެނގޭ ގޮތެއް ހެދުމަކީ ބޭސްވިއްކާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ޑޮކްޓަރީ ބޭސް، ބަލިމީހުންނަށް ދޫކުރުމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދަރަޖަތަކަށް ބެހިފައިވެއެވެ.77.1.ޑޮކްޓަރީބޭސް ވިއްކުން

ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިޔުމަށް ދޫކުރެވޭ ބޭސ7.1.1ް

އާންމު ޕްރިސްކްރިޕްޝަން ބޭސ7.1.1.1ް

ގޮތްގޮތުން 7.1.1.2 އެހެނިހެން  އަދި  ސައިކޯޓްރޮޕިކްސް  ނާރކޮޓިކްސް 

ބޭސް ކުރެވޭ  ކޮންޓްރޯލް 

ހޮސްޕިޓަލް އަދި އިމާރޖެންސީ ބޭސ7.1.1.3ް

ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިޔުމެއްނެތި ދޫކުރެވޭ ބޭސ7.1.2ް

ފާމަސިސްޓްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބޭސްފިހާރައިން ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ 7.1.2.1

ދެވޭ ބޭސް.

 އާންމު ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަ ދެވޭ ބޭސް 7.1.2.2

)ޖަދުވަލު-7(

ނޑުކޮށްނާއި ވަކިވަކިން ޑޮކްޓަރީބޭސް ރާއްޖޭގައި ވިއްކަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް 7.2 ގަ

ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. 

ޑޮކްޓަރީބޭސް ވިއްކުމަށް ދޭ ހުއްދަ ބޭސްފިހާރަތަކުގައި ފަސޭހައިން މީހުންނަށް ފެންނާނޭހެން 7.3

ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އެންޑް 7.4 ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އިކްނޮމިކް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ވިއްކަންވާނީ  ޑޮކްޓަރީބޭސް 

ޓްރޭޑްއިން އެ ވަގުތަކު ޑޮކްޓަރީބޭސް ވިއްކުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުނުވާ 

އަގަކަށެވެ. ބޭސް ވިއްކުމުގައި ފައިދާ ލެވޭނެ މިންވަރު މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 5 ގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. 
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކާނަމަ ވިއްކަންވާނީ މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއަށް 7.5

އެތެރެކުރެވިފައިވާ ބޭހެވެ. 

ފަރާތްތަކުން 7.6 ކަމާބެހޭ  ކުރަންވާނީ ސަރުކާރުގެ  ވިޔަފާރި  ހުޅުވައިގެން  ފިހާރަތައް  ބޭސް 

އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ދޭ ގަޑިތަކުގައެވެ.

ކޮންމެ ބޭސްފިހާރައެއްގައި އެބޭސްފިހާރައަކުން ވިއްކާ ބޭސްތަކުގެ އަގު އެނގޭނެ ގޮތެއް 7.7

އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ޝެލްފްގައި ހުންނަ ބޭސްތައް ހުންނަންޖެހޭނީ އަގު ޖަހާފައެވެ.

ޑޮކްޓަރީބޭސް ފިޔަވައި ބޭސްފިހާރަތަކުން ޞިއްޙަތާ ގުޅުންހުރި ބައެއް ތަކެތި ވިއްކިދާނެއެވެ. 7.8

އޮތޯރިޓީން  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  ވިއްކުމަށް  ބޭސްފިހާރަތަކުގައި  މިގޮތުން 

ހުއްދަކުރާ ތަކެތި ބަހައްޓަންވާނީ ބޭސްތަކާ ވަކިންނެވެ. މި ތަކެތީގެ ލިސްޓު ޖަދުވަލު 6 ގައި

ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ބޭސްފިހާރައަކުން ވިއްކާ ބޭސްތަކުގައި ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ.7.9

ބޭހުގެ ނަން އަދި ބޭހުގެ ބާރ7.9.1ު

ބޭސް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ގޮތ7.9.2ް

ބޭސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވަގުތުތައ7.9.3ް

ބޭސް ބޭނުންކުރެވޭ މުއްދަތު    7.9.4

ކޮންމެ ބޭހަކާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވެގެން އެދިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއ7.10ް

ކޮންމެ  ލިޔުމެއް  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ދިވެހިބަހުން  އެނގޭފަދަ  ފޯރުކޮށްދޭނެކަން 

ހުންނަންވާނެއެވެ. ބެހެއްޓިފައި  ބޭސްފިހާރައެއްގައި 

ބޭސްސިޓީގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް، ނޫނީ ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ދިމާވާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް 7.11

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.  

އެވަގުތެއްގައި 7.12 އޮތޯރިޓީން  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  ތަކުން  ފިހާރަ  ބޭސްވިއްކާ 

ނޑައަޅާފައިވާ ]އެސެންޝަލް މެޑިސިން ލިސްޓު[ ގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ބޭސްތައް  ކަ

ކޮންމެ ބޭސް ފިހާރައަކުންވެސް އަބަދުވެސް ލިބެން ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން 

ނޑައެޅިފައިވާ ބޭސްތައް  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަފާތު ދަރަޖަތަކުގައި އެ ދަރަޖައަކަށް ކަ

ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.  ލިބެން 

 

ޑޮކްޓަރެއްގެ ލިޔުމަށް ދޫކުރެވޭ އެއްވެސް ބޭހެއް ޕްރޮމޯޓްކޮށް އިޝްތިހާރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 7.13



12

މިނޫން ބޭސް އިޝްތިހާރު ނުވަތަ ޕްރޮމޯޓް ކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް 

އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި، ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 9 ގައި މިފަދަ ބޭސް 

އިޝްތިހާރު ކުރުމާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.

ބޭސް ލިޔެދިނުމުގައާއި ދޫކުރުމުގައި ބަލިމީހާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޭނާ ހުއްދަ ދީފައިވާ މީހެއް 7.14

ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ބޭސް 7.15 ދޫކުރާއިރު  ބޭސް  ފަރާތަކަށް  ހުއްދަދީފައިވާ  ބަލިމީހާ  ނުވަތަ  ބަލިމީހާއަށް 

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި ބޭސް ރައްކާކުރަންވީ ގޮތާއި ބޭހުން ދިމާވެދާނެ ނޭދެވޭ އަސަރަކާ 

ދޭންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު  އެކަށީގެންވާ  ބެހޭ 

ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީނެތި ވިއްކަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ބޭސް ފިޔަވައި އެހެން ބޭސްތައް ވިއްކަންވާނީ 7.16

ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީއަށެވެ. ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީއެއް ނެތި ވިއްކޭނެ ބޭސް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް 

ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ޝާއިޢު ކުރަމުންދާނެއެވެ.

ބޭސް ވިއްކުމަށްފަހު ބޭސް ގަންނަފަރާތަށް ފައިސާގެ ރަސީދު ދޭންވާނެއެވެ. އެރަސީދުގައި 7.17

ތިރީގައި މިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ބޭސްފިހާރައިގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:7.17.1

ބޭހުގެ އަދަދު:7.17.2

ބޭހުގެ ބްރޭންޑް ނަމާއި ބާރުމިން:7.17.3

ބޭހުގެ އަގު:7.17.4

ވިއްކި ތާރީޚު:7.17.5

ވިއްކި ފާމަސިސްޓްގެ ނަމާއި ސޮއި:7.17.6

ކައިރީގައި 7.18 ނަމުގެ  ބޭހެއްގެ  ކޮންމެ  ވިއްކާ  ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަށް  ފިހާރަތަކުން  ބޭސް 

 1.5 ޑައިމީޓަރ  ނޑުގެ  މިތައްގަ ޖަހަންވާނެއެވެ.  އަގު  ބޭހުގެ  ނޑާއި  ތައްގަ ފާމަސީގެ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. ސެންޓިމީޓަރު 

އެންޑް 7.19 ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  ދޫކުރުމަށް  ބޭސް  ފިހާރައެއްގައި  ވިއްކާ  ބޭސް  ރާއްޖޭގައި 

ކުރާއިރު  މަސައްކަތް  ޑިއުޓީގައި  އެމީހެއްގެ  މީހެއް  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  އޮތޯރިޓީން  ޑްރަގް 

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ]ފާމަސިސްޓް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު[ 

ހުންނަންވާނެއެވެ. ހަރުކޮށްފައި  ހެދުމުގައި  އެމީހެއްގެ  ފެންނަގޮތަށް 
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]ފާމަސިސްޓް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު[ ހަދައިދެވޭނީ ފާމަސިސްޓުގެ ކޮލިފިކޭޝަން ސެޓްފިކެޓާއި 7.20

ފިހާރައެއްގެ  ބޭސް  މަސައްކަތްކުރާ  އެމީހަކު  އެކު  ފޮޓޯއާ  ދެ  ސައިޒުގެ  ސްޓޭމްޕް 

ވެރިފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން  3 )ތިނެއް( 

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. މިގަވާއިދުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައި ފާމަސިސްޓް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު 

ހެދުމަށް ނެގޭ ފީ ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ގޮތް 7.21 ކުރަމުންދާ  ޢަމަލު  ކުރުމުގައި  ސްޓޮކް  ވިއްކުމުގައާއި  އެތެރެކުރުމުގައާއި  ބޭސް 

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ އިންސްޕެކްޓަރުން މެދުވެރިކޮށް 

އަދި  ގެންދާނެއެވެ.  ބަލަމުން  ފަރާތުން  އޮތޯރިޓީގެ  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް 

އިންސްޕެކްޓަރުންގެ މަސައްކަތަށް އިންސްޕެކްޓްކުރެވޭ ތަނަކުން އެއްބާރުލުން ދޭންވާނެއެވެ. 

މިގޮތަށް ބަލައި ޗެކްކުރުމުގައި މި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހުރި ކަންތައްތަކާމެދު މި ގަވާއިދުގައި 

އެޅޭނެއެވެ. އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން  ދީފައިވާ ‘’ފާމަސިސްޓް އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު’’ 7.22

މަސައްކަތް  ބޭސްފިހާރައެއްގައި  ކޮންމެ  ހުއްދަދެވިފައިވާ  ކުރުމަށް  މަސައްކަތް  އެމީހަކު 

ކުރާއިރު ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ވިއްކާ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސްގެ ރިކޯޑު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އަންގާ 88.1.ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް

ޑްރަގްސްގެ  ކޮންޓްރޯލް  ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  ލިޔެ  ދުވަހަށް  ދުވަހުން  މަތިން  ގޮތުގެ 

ލިސްޓު މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ޝާއިޢު ކުރާނެއެވެ.

ވަކި 8.2 ނާރކޮޓިކްސްއަށް  ސައިކޯޓްރޮޕިކްސްއާއި  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ޑްރަގްސްގެ  ކޮންޓްރޯލް 

ރަޖިސްޓަރީއެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މިފަދަ ބޭސްތަކާބެހޭ ރިޕޯޓު ކޮންމެ 3 )ތިން( މަހުން 

މިރިޕޯޓު  ވާނެއެވެ.  ފޮނުވަން  އޮތޯރިޓީއަށް  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  އެއްމަހު 

އޮންނަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދީފައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 

އަދި މިރިޕޯޓާއެކު ބޭސްސިޓީތަކުގެ ކޮޕީ ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

ޑޮކްޓަރީބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ނާރކޮޓިކް ޑްރަގްސް ވިއްކޭނީ އެ ބޭސް ވިއްކުމުގެ 8.3

ޚާއްޞަ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ދޫކުރެވޭ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ތިއޭޓަރ، ވޯޑު ފަދަ ތަންތަނުގައި 8.4

ގެންގުޅުމާއި ސްޓޮކް ބެލެހެއްޓުމަކީ  އެތަނެއްގެ މެނޭޖްމަންޓުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ސްޓޮކް ޗެކްކުރަމުންދާއިރު ރިކޯޑުތަކާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ފުށުއަރާގޮތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 8.5

އެ މައްސަލަ ދިމާވި ސަބަބު ބަލައި ވަގުތުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް 

އަންގަންވާނެއެވެ.
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ނަމަ 8.6 ވަގަށްނަގައިފި  ޑްރަގްސް  ކޮންޓްރޯލް  ފިހާރައަކުން  ވިއްކާ  ޑްރަގްސް  ކޮންޓްރޯލް 

މާލޭގައި ނަމަ ވަގުތުން މިކަން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް ފުޑް 

އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަން ވާނެއެވެ. އަދި ރާއްޖެ ތެރޭގައި ނަމަ ރަށު 

އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  އިދާރާ،  ކައުންސިލްގެ  އަތޮޅު  ނުވަތަ  އިދާރާ  ކައުންސިލްގެ 

ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސަސްއަށް މިކަން އަންގަންވާނެއެވެ. 

އަދި މައްސަލަ ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. 

ފާމަސީ އަދި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސްގެ 8.7

ލިސްޓެއް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ކޮންމެ ތިން މަހުން އެއް މަހު 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެންމެ ކައިރީގައިވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކަށް މިލިސްޓުގެ 

ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  ގައި   10 ޖަދުވަލު  މިގަވާއިދުގެ  ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ކޮޕީއެއް 

މަތިން މިބޭސްތައް ނައްތައިލެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރީބޭސް ލިޔެދެވޭނީ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލުން ބޭސް ފަރުވާކުރުމުގެ 99.1.ބޭސް ލިޔެދިނުން

ހުއްދަ ދީފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނަށެވެ. އަދި މޯލްޑިވްސް ބޯޑް އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްއިން 

ޞިއްޙީ  ޖަމާޢަތުގެ  ދީފައިވާ  ހުއްދަ  ކުރުމުގެ  ބޭސްފަރުވާ  ހެލްތުން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

އެހީތެރިންނަށެވެ. އޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިން ލިޔެދެވޭނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން 

އެކަމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ބޭސްސިޓީގައި ހުންނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ:9.2

ބަލިމީހާގެ ނަމާއި އުމުރު އަދި ޖިންސ9.2.1ު

ޞިއްޙީ އެހީދޭ ތަނުގެ ނަނ9.2.2ް

ހޮސްޕިޓަލް ނުވަތަ ކްލިނިކެއްނަމަ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ9.2.3ު

ބޭސް ދޫކުރި ތާރީޚ9.2.4ު

ބަލީގެ ނަނ9.2.5ް

ބޭހުގެ ބާވަތ9.2.6ް

ބޭހުގެ ނަން ބޭހުގެ ބާރާއެކ9.2.7ު

ބޭސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ތައ9.2.8ް

ބޭސް ބޭނުން ކުރެވޭ ރޫޓ9.2.9ް
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ބޭސް ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ނުވަތަ ބޭސް ދޫކުރަންވީ އަދަދ9.2.10ު

ބޭސް ލިޔެދިން ޞިއްޙީ އެހީތެރިއެއްގެ ނަނ9.2.11ް

ޑޮކްޓަރުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު/ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔާގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން 9.2.12

ނަންބަރު

ޑޮކްޓަރު ނުވަތަ ޞިއްޙީ އެހީތެރިޔާގެ ހައިސިއްޔަތު ނުވަތަ މަޤާމ9.2.13ު

ނޭދެވޭ 9.3 އަދި  އެދެވޭ  ކޮށްފާނެ  ބޭހަކުން  ލިޔެދޭ  އެފަރާތަކުން  ފަރާތްތަކުން  ބޭސްލިޔެދޭ 

ދޭންވާނެއެވެ. ބަލިމީހާއަށް  މަޢުލޫމާތު  އެކަށީގެންވާ  ބެހޭ  އަސަރުތަކާ 

ބޭސް ސިޓީގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް މިގަވާއިދުގެ 9  ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 9.4

އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކޮށް އެނގެންނެތް ބޭސް ސިޓީއަށް ބޭސް ދޫކުރުމަކީ މަނާ 

ކަމެކެވެ.

ބޭސް 1010.1.ބޭސް ނައްތާލުން އޮތޯރިޓީން  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  ނައްތައިލަންވާނީ  ބޭހެއް  އެއްވެސް 

ގައިޑްލައިންސް  މި  އެއްގޮތަށެވެ.  އާ  ގައިޑްލައިންސް  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ ނައްތާލުމަށް 

ހިމެނެއެވެ. ގައި   10 ޖަދުވަލު 

މޯލްޑިވްސް 10.2 އަދި  ބޭހެއް،  އެއްވެސް  ކުރެވިފައިނުވާ  ހުއްދަ  ކުރުމަށް  އެތެރެ  ރާއްޖެއަށް 

ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަދީފައިނުވާ އެއްވެސް ބޭހެއް، ތަނަކުން ފެނިއްޖެނަމަ 

ބަދަލު ނުދޭގޮތަށް  ހިފަހައްޓައި  އޮތޯރިޓީން  ޑްރަގް  ފުޑް އެންޑް  މޯލްޑިވްސް  ބޭހެއް  އެ 

ނައްތައިލެވޭނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެ ފަރާތަކާމެދު ގަވާއިދުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.

ނޑުކޮށް އަދި ވަކިވަކިން ވިއްކުމުގައި އަދި 1111.1.ފިޔަވަޅުއެޅުން ބޭސް އެތެރެކުރުމާއި ގުދަން ކުރުމާއި ބޭސް ގަ

ބޭސް ފިހާރަ ހިންގުމުގައި މިގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ އެ ޢަމަލެއް ކުރި ފަރާތެއް 

ކުށްވެރިވާނެއެވެ. އަދި ކުރިކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި އެ ކުށެއް ކުރި ފަރާތަކާމެދު 

ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ. 

ނަސޭހަތްދިނުމާއެކު އެކަމެއް އިޞްލާޙުރުމަށް މުއްދަތެއް ދިނުން.11.1.1

-/500 )ފަސް ސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި -/2000 )ދެ ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ 11.1.2

އަދަދަކަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުން.

ދީފައިވާ ހުއްދަ 14 )ސާދަ( ދުވަހަށް ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑް 11.1.3

ކުރުން.
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މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން.11.1.4

ނޑައަޅާނީ ބޯޑް ފޯރ 11.2 މި ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމަކާމެދު ގޮތެއް ނޫނީ އުސޫލެއް ކަ

ފާރމަސޫޓިކަލްސްގެ ލަފާގެ މަތިން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީންނެވެ.

ބޭސްގުދަނާއި ބޭސް ފިހާރަތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ފީނެގުން.1212.1.ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީ

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބޭސް ބަހައްޓާ ގުދަނުގައި މިގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 3 ގައި 12.1.1

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައި މިގުދަން ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ 

ފީއެއްގެ ގޮތުގައި -/1200 )އެއް ހާސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ 12.1.2 މި  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށްޓަކައި  ތަންތަން  ވިއްކާ  ޑޮކްޓަރީބޭސް 

ޖަދުވަލު 1 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބަލައި މިތަންތަން 

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި -/300 )ތިންސަތޭކަ( ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އަލަށް އެތެރެކުރާ ބޭސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބޭހަކަށް 1313.1.ބޭސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ފީ

އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސިންގ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި -/100 )ސަތޭކަ( ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ.

މާއްދާއާއި  13.2 ވަނަ   3 މިގަވާއިދުގެ  ތެރެއިން  ބޭސްތަކުގެ  ހުށަހަޅާ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް 

ޖަދުވަލު 4 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ކޮންމެ ބޭހެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ 

ފީ ގެ ގޮތުގައި ބޭހަކަށް -/300 )ތިންސަތޭކަ( ރުފިޔާ ނެގޭނެއެވެ.

ފާމަސިސްޓުންގެ 

އައި.ޑީ.ކާޑު ފީ

މިގަވާއިދު ގެ 7.20 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފާމަސިސްޓުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު 1414.1.

ހަދައިދިނުމަށް -/50 )ފަންސާސް( ރުފިޔާ ގެ ފީއެއް ނެގޭނެއެވެ.

ކާޑު އާކުރަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ކުރިން ކާޑެއް އާކޮށްދެވޭނީ ނުވަތަ ހަދައިދެވޭނީ -/100 14.2

ދެއްކުމުންނެވެ. ރުފިޔާ  )ސަތޭކަ( 
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ޖަދުވަލު -1

 ބޭސް ފިހާރަ ގްރޭޑް 1، 2 ނުވަތަ ފާމަސީ ހުންނަންވާ ގޮތް 

ތައްޔާރު  އެތަނެއް  ގޮތަށް  ތިރީގައިވާ  ކުރެވޭނީ  ރަޖިސްޓަރީ  ތަނެއް  ފާމަސީއަކަށް  ނުވަތަ  ބޭސްފިހާރައަކަށް  ވިއްކުމަށްޓަކައި  ބޭސް 

ކުރެވިފައިވާނަމައެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހުއްދަ ދީގެން ހިންގާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ޕްރެކްޓިޝަނަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން 

ބޭސްވިއްކުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ ކައުންޓަރުތައް ބޭސް ފިހާރައެއް ކަމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.

ފާރުތައް ހުންނަންވާނީ ރާނައި ސިމެންތި ޖަހައި އަލި ކުލައެއް ލާފައެވެ. ނުވަތަ ރާނައި ސިމެންތި ޖަހައި ކްލެޑިން ފަދަ އެއްޗެއް   .1

ޖަހާފައެވެ.

ނޑު ހުންނަންވާނީ ފެން ނުފާއްދާ ގޮތަށް ހަރު އެއްޗަކުންނެވެ. ފިހާރަ ހުންނަންވާނީ ސީލިންގ ކޮށްފައެވެ. އަދި ތަޅުންގަ  .2

ފިހާރައިގެ ފްލޯރ އޭރިއާގައި މަދުވެގެން 120 )ސަތޭކަ ވިހި( އަކަފޫޓު އަދި ފުޅާ މިނުގައި މަދުވެގެން 7  )ހަތެއް( އަކަފޫޓު   .3

ހުންނަންވާނެއެވެ.

މަގުމަތިން ވަދެވޭ ގޮތަށް ފިހާރައަށް ވަންނަ ބޮޑުދޮރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. )މީގެ ތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލް، ޞިއްޙީ މަރުކަޒު، މެޑިކަލް   .4

ސެންޓަރުތަކުގެ ޢިމާރާތުގައި ހިގަމުންދާ ބޭސްފިހާރަ ނުވަތަ ފާމަސީ ނުހިމެނެއެވެ.(

ބޭސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ތަނާއި އެކަށީގެންވާ ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ފަދަ ކައުންޓަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. )ކައުންޓަރު ހުންނަންވާނީ   .5

ނޑުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ބޭސްތައް ފިހާރައަށް ވަންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ނުނެގޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.( ހަރުގަ

ފިހާރަ ހުންނަންވާނީ އެއަރ ކަންޑިޝަން ކުރެވިފައެވެ. )ފިނިހޫނުމިން ހުންނަންވާނީ 25 )ފަންސަވީސް( ޑިގްރީއަށްވުރެ މަތި   .6

ނުވާގޮތަށެވެ.( އަދި ތަނުގެ ފިނިހޫނުމިން އެނގޭނެ މީޓަރެއް ހުންނަންވާނެއެވެ . 

ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެތެރެ ނުފެންނަ ރަނގަޅަށް ތަޅުލެވޭ ކަބަޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ.  .7

ނޑުތައް ހުންނަންވާނެއެވެ. )ބޭސް ބަހައްޓާ  ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ފިޔަވައި އެހެން ބޭސްތައް ބެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ހަރުގަ  .8

ނޑުތައް ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭގޮތަށެވެ.( ހަރުގަ

އަލަމާރިއެއް  އައިސް  އެކަށީގެންވާ  ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި  އިންޖެކްޝަން  ބޭހާއި،  ބަހައްޓަންޖެހޭ  މިނެއްގައި  ފިނި  ޚާއްޞަ  ވަކި   .9

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ލިބެން  ބޯފެން  ބަންދުކުރި  ފުޅީގައި  ނުވަތަ  ފެން  ހިހޫކުރި  ކައްކައި  ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި  ބޭސް  ފަދަ  ސިރަޕް  ޕައުޑަރ   .10

ހުންނަންވާނެއެވެ.

ނޑެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. މަތި ޖެހޭ ގޮތަށް ހުރި ކުނިއަޅާނެ ވަށިގަ  .11
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ބޭރުން  ލިޔެ  ބަހުން  އިނގިރޭސި  ބަހުންނާއި  ދިވެހި  ވަރަށް  އެނގޭ  ކިޔަން  ދުރުން  ނަންބޯޑު  ފާމަސީގެ  ނުވަތަ  ބޭސްފިހާރަ،   .12

ފެންނާނެހެން ފިހާރައިގެ ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. 

ފިހާރައިގެ ނަމުން އެއީ ބޭސްފިހާރައެއްކަން ނޭގޭނަމަ ] ބޭސްފިހާރަ[ މިގޮތަށް ދިވެހި ބަހުން އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން، ފާމަސީ   .13

ނުވަތަ ކެމިސްޓް ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

އިސްކުރުން ފެންލިބޭ ގޮތަށް ސިންކެއް ބަހައްޓާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  .14

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ދޭ ނަމޫނާއަކާ އެއްގޮތަށް ފާމަސީގެ އެތެރޭގައި އާންމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ]ދުންފަތުގެ   .15

އިސްތިޢުމާލު ކުރުން މަނާ[ މިހެން )ސްޓިކާއެއް ނުވަތަ ނޯޓިސްއެއްގެ ސިފައިގައި( ލިޔެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފާމަސީގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ފާމަސީ ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑީގައި ފާމަސީގެ ކައުންޓަރުން އެތެރެއަށް   .16

ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ނިޒާމު އިމާރާތުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  .17

ސީލިންގއާއި ތަޅުން ހަލާކުވެފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.  .18

ފާމަސީ ޢިމާރާތްކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ހިކަނދި، މީދާ ފަދަ ސޫފިތަކަށް ނުވަދެވޭގޮތަށެވެ.  .19

ފާމަސީގައި އެކަށީގެންވާ އަލިކަން ލިބޭވަރަށް ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.   .20

ނޑައަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ހަލާކުވާ ބޭހާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ބޭސްފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ފިހާރައިގައި ވަކި ތަނެއް ކަ  .21
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ނޑުތައް   ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި ބޭސް ވިއްކާ ތަން ހުންނަންވާނެ މިންގަ

ނޑު ނުވަތަ ކަބަޑު ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ސާފު ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. ބޭސް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ހަރުގަ  .1

ބޭސް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ތަނާ އެކަށީގެންވާ، ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭ ފަދަ މޭޒެއް/ކައުންޓަރެއް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި   .2

އެކަށީގެންވާ އަލިކަން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ.

ބޭސް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަނުގެ ފިނި ހޫނުމިން 28 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށްވުރެ މަތިވެގެން ނުވާނެއެވެ.  .3

ޕައުޑަރ ސިރަޕް ފަދަ ބޭސް ތައްޔާރުކުރާނަމަ އެ ތައްޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި ކައްކައި ހިހޫކުރި ފެން ނުވަތަ ފުޅީގައި ބަންދުކުރި   .4

ބޯފެން ލިބެން ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި ސާފުކުރުމަށް ފަސޭހައިން އިސްކުރުން ފެން ލިބޭ ގޮތަށް ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކުނި ނައްތައިލާނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  .5

ތަނުގެ ތެރޭގައި އާންމުންނަށް ފެންނަގޮތަށް “ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން މަނާ” މިހެން )ސްޓިކާއެއް ނުވަތަ ނޯޓިސްއެއްގެ   .6

ސިފައިގައި( ލިޔެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

އައްޔަނު  ތަނެއް  ވަކި  ތެރޭގައި  ތަނުގެ  ބެހެއްޓުމަށް  ނައްތައިލެވެންދެން  ތަކެތި  ފަދަ  ބޭސް  ހަމަވާ  މުއްދަތު  ބޭހާއި  ހަލާކުވާ   .7

ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އެތަނަކުން ވިއްކާ ބޭސްތަކުގެ އަގު އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ.  .8

ހަމައެކަނި އޯލްޓަނޭޓިވް ބޭސް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނެއްގައި އެއްވެސް ޑޮކްޓަރީ ބޭހެއް ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި   .9

ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރީ ބޭސްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ތަނެއްގައި އެއްވެސް އޯލްޓަނޭޓިވް ބޭހެއް ވިއްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ތިރީގައިވާ  ރަސީދުގައި  އެ  ދޭންވާނެއެވެ.  ރަސީދު  ފައިސާގެ  ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  ފަރާތަށް  ގަންނަ  ބޭސް  ވިއްކުމަށްފަހު  ބޭސް   .10

މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.

ހ. ކްލިނިކުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް:  

ށ. ބޭހުގެ ައދަދު:  

ނ. ބޭހުގެ އަގު:  

ރ. ބޭސް ވިއްކި ތާރީޚު:  

ބ. ވިއްކި މީހާގެ ނަމާއި ސޮއި:  

ނޯޓު: 7 ވަނަ ނަންބަރުގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަދަ ބޭސް ނައްތައިލަން ވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 10 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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 ބޭސް ގުދަން ހުންނަންވާ ގޮތް 

ގުދަނުގެ ބޮޑުމިނުގައި މަދުވެގެން  200 )ދުއިސައްތަ( އަކަފޫޓު ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ތަޅުމާއި ސީލިންގާ ދެމެދު މަދުވެގެން   .1

9 ފޫޓު ހުންނަންވާނެއެވެ.

ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ރަނގަޅަށް ތަޅުލެވޭ ވަކި ކަބަޑެއްގައެވެ.  .2

ގުދަނުގެ ފިނިހޫނުމިން މެއިންޓެއިންކޮށް ރިކޯޑު ބަލަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ.  .3

ގުދަނުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން ބޭސް ފަދަ ތަކެތި ގުދަނަށް ވައްދައި ބޭރުކުރުން ފަދަ ކަމަކަށް ނޫނީ   .4

ގުދަނަށް ވައްދައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ބޭސް ގުދަނުގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ.  .5

އިންވޮއިސްއާއި ބޭސް ވިއްކާފައި ހަދާ ރަސީދު ފަދަ ތަކެތި މަދުވެގެން 2 )ދޭއް( އަހަރު ވަންދެން ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.  .6

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާ އެންގުންތަކާއި ގަވާއިދު ފަދަ ތަކެތި ބަލަންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފެންނާނެ   .7

ގޮތަކަށް ބޭސް ގުދަނުގައި ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. 

ބޭހުގެ އިންވޮއިސްތަކުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްޓޭނެ ތަނެއް ގުދަނުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  .8

9.  އިތުރު ބަޔާން:

ގުދަނުގެ ފާރުތައް ހުންނަންވާނީ ފެން ނުފާއްދާ އެއްޗަކުން ހަދާފައެވެ. އަދި ސީލިންގކޮށް، ތަޅުން އަޅާފައި ހުންނަންޖެހޭނީ ފެން  ހ. 

ނުފާއްދާ އެއްޗަކުންނެވެ. 

ގުދަނުގައި ހުންނަ ބޭހުގެ ސްޓޮކް ބާކީ ބެލޭގޮތަށް ބިންކާޑު ނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ނިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  ށ. 

ގުދަނުގައި ބޭސް ފިޔަވައި ބެހެއްޓޭނީ ލެބޯރެޓަރީ، ހޮސްޕިޓަލް އިކްއިޕްމެންޓްސްއާއި ކޮންސިއްމަބްލް އެވެ. އަދި މިފަދަ ތަކެތިވެސް  ނ. 

ބަހައްޓަންވާނީ ބޭހާ ވަކިންނެވެ.

ސީލިންގާއި ތަޅުން ހަލާކުވެފައި ހުރެގެންނުވާނެއެވެ. ރ. 

ގުދަން އިމާރާތް ކުރަންވާނީ މީދާ، ހިކަނދި ފަދަ ސޫފިތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށެވެ.  ބ. 

ނޑުތައް ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ސާފުކުރެވޭގޮތަށެވެ. ބޭސް ބަހައްޓާ ހަރުގަ ޅ. 

ފާރުތައް ހުންނަންވާނީ ފެން ނުފާއްދާ ގޮތަށެވެ. އަދި ކުލަ ނުފޮޅޭގޮތަށެވެ. ކ. 

ގުދަނަށް އެކަށީގެންވާ އަލިކަން ލިބޭވަރަށް ބޮކި ނުވަތަ ހޮޅިބުރި ހަރުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  އ. 

ބޭސް ގުދަން ހުންނަންވާނީ  ޓެމްޕަރޭޗަރ ޗެކުކުރެވޭގޮތަށް އެއަރކޯން ކުރެވިފައެވެ.  ވ. 

ގުދަނުގެ ފިނިހޫނުމިން 25 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ. މ. 

ހަލާކުވާ ބޭހާއި މުއްދަތު ހަމަވާ ބޭސް ފަދަ ތަކެތި ބެހެއްޓުމަށް ގުދަނުގައި ވަކި ތަނެއް ޢައްޔަން ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.  ފ. 
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ގުދަން ހެދިފައި ހުންނަންވާނީ ފަސޭހައިން ހަލާކު ނުކުރެވޭގޮތަށް ރަނގަޅަށެވެ.  ދ. 

ގުދަނުގެ ތެރޭގައި މީހުން ނިންދަވައި، ކައިބޮއި ހަދައިގެން ނުވާނެއެވެ.  ތ. 

ގުދަނުގެ ތެރޭގައި ]ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން މަނާ[ މިހެން ލިޔެފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ލ. 
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ޖަދުވަލު - 4

 ބޭސް ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން  .1

1.1 ޑޮކްޓަރީ ބޭހެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާނަމަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ޑޮސިއަރ އާއި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު 

ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން 

1.2 ޑޮސިއަރ އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ފާރމަސޫޓިކަލް ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

1.3 ބޯޑުން ފާސްވެއްޖެނަމަ އެޕްރޫވްޑް ޑްރަގްލިސްޓުގައި އެ ބޭސް ހިމެނޭނެއެވެ.

އޯލްޓަނޭޓިވް ބޭސް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން  .2

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  އޭގައި  ފުރިހަމަކޮށް،  ފޯމު  އެޕްލިކޭޝަން  އެކަމާބެހޭ  ކުރާނަމަ  ރަޖިސްޓަރީ  ބޭހެއް  އޯލްޓަނޭޓިވް   2.1

ވާނެއެވެ. ހުށަހަޅަން  އޮތޯރިޓީއަށް  ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް  މޯލްޑިވްސް  ސާމްޕަލް  ބޭހުގެ  ޑޮކިޔުމެންޓްތަކާއި 

އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއި ޑޮކިޔުމެންޓްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިން ޕެނަލަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.  2.2

ޕެނަލުން ފާސްވެއްޖެނަމަ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވޭނެއެވެ.  2.3
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ޖަދުވަލު 5

 ބޭސް ވިއްކުމުގައި ފައިދާ ލެވޭނެ މިންވަރު

ބޭސް ވިއްކަންވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްއިން އެވަގުތަކު ޑޮކްޓަރީބޭސް ވިއްކުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ   

މިންވަރަށެވެ.  ތިރީގައިވާ  ލެވޭނީ  ފައިދާ  ވިއްކުމުގައި  ބޭސް  މިގޮތުން  އަގަކަށެވެ.  ބޮޑުނުވާ  އަގަށްވުރެ 

ރާއްޖެއަށް ބޭސް އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކުން ހޯލްސޭލްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހޯލްސޭލް ކުރެވޭނީ ސީ.އައި.އެފް އަގުގެ ނުވަތަ ސީ.އެން.  .1

އެފް އަގުގެ %25 އަށްވުރެ މަތިނުވާ ވަރަށެވެ. 

ހޯލްސޭލަރެއްގެ އަތުން ގަނެގެން ޕްރިސްކްރިޕްޝަނަށް ބޭސް ވިއްކަންވާނީ ހޯލްސޭލް އަގުގެ %50 އަށް ވުރެ މަތިނުވާ ވަރަށެވެ.  .2

ސީ.އައި.އެފް އަގު ކަމުގައި ބަލާނީ ސަރުކާރު ގަބޫލުކުރާ އިންވޮއިސް އެއްގައިވާ )ކަސްޓަމްސް އިން އަގު ފާސްކޮށް ތައްގަޑުޖަހާފައިވާ   .3

އިންވޮއިސް( އަގެވެ.
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ޖަދުވަލު 6

ބޭހުގެ އިތުރުން ފާރމަސީތަކުގައި ވިއްކޭނެ ތަކެތި

ތުއްތު ކުދިންނަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި  

ބުއްފުޅި، ބުއްފުޅި ސްޓްރެލައިޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، ތުއްތު ކުދިންގެ ނެޕީ، ނެޕީ ކްރީމް، ތުއްތުކުދިންނަށް ދޭން  �

ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ހިކިކިރު.

ސިއްޙީ ފަރުވާދިނުމާ ބެހޭ ބައެއް އާލާތްތައް  

ބީ.ޕީ އެޕެރޭޓަރސް، ސްޓެތޮސްކޯޕް، ގުލްކޯމީޓަރ، ގުލްކޯމީޓަރ ސްޓްރިޕްސް، ޕޯރޓަބަލް ނެބިޔުލައިޒަރ، ޕީކް ފޮލޯމީޓަރ،  �

ތާރމޯމީޓަރސް،ޑްރެސިންގ  ސްޓްރިޕްސް،  ގުލޫކޯސް  ޔޫރިން  ކިޓްސް،  ބޭނުންކުރާ  ޓެސްޓްކުރުމަށް  ނޑުކަމަށް  މާބަ

ފޯރސެޕްސް، ކަތުރު، ކުދިދަތި )ސޭފްޓީ ޕިން( މެނިކިޔޯރ އެންޑް ޕެޑިކިޔޯރ ކިޓްސް، އަންގި، ބެންޑޭޖް، ބެންޑްއެއިޑްސް، 

ޕްލާސްޓާރ، ސްކިން ޓޭޕް، ކިޑްނީ ޓްރޭސް، ޔޫރިނަލް ބެޑް ޕޭންސް އަދި ގޭތެރޭގައި ބަލިމީހުން ބަލަހައްޓާ ފަރުވާ ދިނުމަށް 

ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި.

އިތުރު ބައެއް ތަކެތި  

ފެންފުޅި، ފޯނުކާޑު، އަދި ހެލްތު ކޮންފެކްޝަނަރީ )ވިކްސް، ހޯލްސް(. �

ޖަރާސީމުނައްތައިލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި  

ބެޓަޑީން، ޑިޓޯލް، ސެޓްރިމައިޑް، ސާރޖިކަލް ސްޕްރިޓްސް، ކުލޮރޮހެކްސިޑިން އަދި ބެންޒިލްކޯނިޔަމް ކްލޮރައިޑް. �

ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ކަސްރަތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި  

ނޑި، އެބްޑޯމިނަލް ބައިންޑާރ ބެލްޓް، އަދި މީގެ އިތުރުން ގޭގައި  � ހިގަން ބޭނުންކުރާ އަސާ، ކްރަޗަރސް، ފުރޮޅުލީ ގޮ

ބޭނުން ކުރެވޭ ފިޒިޔޮތެރެޕީގެ އާލާތްތައް، ހޮޓް އެންޑް ކޯލްޑް ޕެކްސް، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ގޭގައި އަދި 

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި، އިންކޮންޓިނެންސް ޕެޑްސް، މެޕްރޮޓެކްޓަރސް، އޮސްޓްމީ ޑިވައިސަސް، ޕްލާސްޓާރ 

އޮފް ޕެރިސް، ސާރޖިކަލް ކޮލާރ، އާރތްރޯ ޕެޑިކް ފެލްޓްސް އެންޑް ބެލްޓްސް، އަދި ރިޕްލް މެޓްރެސް.

ފުރަތަމަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކިޓްސް  

ނޑާއި ބޮލުގައި އުގުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި � އިސްތަށިގަ

ކެރެޓޮލައިޓިކް މާއްދާތައް، ކޯލްޓާރ، ޝޭންޕޫ، ކޮންޑިޝަނަރ، ބޮލުގައިލާ ކްރީމް އަދި ޑައިސް. �
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ކެއިން ބުއިމަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ބައެއްތަކެތި  

އާރޓިފިޝަލް ސްވީޓްނަރ، ޑައިބެޓިކް ޗޮކްލެޓް، ޑައިބެޓިކް ބިސްކޯދު. �

ރީތިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  

ލިޕް ބާމް، ފޭޝަލް ޓިޝޫ، ކޮޓަން ވޫލް ބޯލްސް، ނެއިލް ވާރނިޝް ރިމޫވަރ، ލިޕްސްޓިކް، ފޭޝަލް ކްރީމް ސްކިން  �

ލޯޝަން އަދި ކްރީމް، ހެޔަރ ރިމޫވަރ.

ނޑުވުމާއި ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ތަކެތި މާބަ  

ނާރސިންގ ޕެޑްސް، ބްރެސްޓްޕަންޕް، ބްރެސްޓް ކެއަރ ކްރީމް، މެންސްޓުރަލްޕެޑްސް، ޓެމްޕޫންސް، ފެމިނިން ހައިޖީން  �

ޕްރޮޑަކްޓްސް.

އަމިއްލަ ސާފުތާހިރުކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  

ޕްރިކްލީ ހީޓް ޕައުޑާރ، ކަފަ ބުރު، ދަތްއުގުޅާ ބުރުސް، ދަތްކޮއްޓާ އިލޮށި، ޑެންޓަލް ފްލޮސް، ދަތްއުގުޅާ ބޭސް، މައުތު  �

ވޮޝް، ފުނާ، ނެއިލް ބްރަޝް، ރޯލްއޯންސް، ޑިއޯޑޯރެންޓްސް ސޯޕް ޕާރފިޔުމްސް، ކޮންޑޮމްސް

ނޑު ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ބެހެއްޓުމަށްބޭނުން ކުރާ ތަކެތި ހަށިގަ   

މޮސްކިޓޯ ރިޕެލާންޓް، ސަން ޕްރޮޓެކްޝަން ކްރީމް. �

ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ފެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި  

ސޫޗާ ނީޑްލްސްއާއި މެޓީރިއަލްސް، ސާރޖިކަލް ބޮލޭޑްސް، ސާރޖިޕެޑްސް، ކުޑަކަމު ދިޔުމަށް ބޭނުންކުރާ ހޮޅި، ޔޫރިޑޯމްސް،  �

ޔޫރިނަރީ ކެތީޓަރސް.
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Annex: -7

LIST OF PHARMACEUTICAL RELATED ITEMS FOR GENERAL SALE FROM 
COMMERCIAL OUTLETS

1. Acne medicine benzoyl peroxide based 

2. Analgesic ointment cream lotion balm spray (only methyl salicylate, winter green and capsicum based )

3. Antacid (only magnesium and aluminum hydroxide based and sodum bicarbonate and magnesium 
trisilicate based items) 

4. Anti-septic mouthwash, lozenges, sweets

5. Anti-septic cream (dettol and savlon)

6. Bleaching agent (fem cream)

7. Calamine 

8. Calamine + anti-histamine

9. Cough/cold balm, menthol inhalers

10. Cough/cold herbal candy

11. Eye wash solution (optrex)

12. Gripe water

13. Laxative -ispagula based

14. Moisturizers paraffin based cream ointment

15. Nausea medicine (Promethazine) 

16. Oral rehydration salt packets

17. Paracetamol Tablet or syrup (from registrated source and brand)

18. Artificial sweetener  tablet or liquid (saccharine sodium, aspartame)

19. Clove oil for tooth pain

20. Vitamin C

21. Herbal tea

22. Multi vitamins

23. Nutritional Supplements

24. Glucosamine Sulphate

25. Nicotine gum
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ޖަދުވަލު 8

ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ވެކްސިނާއި ބަޔޮލޮޖިކަލްސް އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމަށް/ 

ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓުން

ވެކްސިން އެތެރެކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އިން ހުއްދަ ކުރާ ފަރާތްތަކުންނެވެ.  

އެތެރެކުރެވޭ ވެކްސިންއަކީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ އެޕްރޫވް ލިސްޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ވެކްސިނާއި   

ބަޔޮލޮޖިކަލްސް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. )އެޕްރޫވް ލިސްޓްގައި ހިމެނުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު މި އޮތޯރިޓީން ލިބެން 

ހުންނާނެއެވެ.(

ވެކްސިން އެތެރެކުރެވޭނީ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ޑޮކިއުމަންޓެއް ހަމައަށް ހުރެގެންނެވެ.   

ތަފުސީލު:

ދިފާޢުކޮށްދިނުމުގެ  ބަލިތަކުން  މާނައަކީ  މީގެ  ތަކެކެވެ.  އުފެއްދުން  ބަޔޮލޮޖިކަލް  ހިނގައިދާނެ  ގެއްލިގެން  ބާރު  އޭގެ  އަކީ  ވެކްސިން 

ބާރު ގެއްލިދިއުމެވެ. ބާރު ގެއްލިއްޖެނަމަ އެއަށް ބާރު ލިއްބައެއް ނުދެވޭނެއެވެ. ވެކްސިންގެ ބާރު ގެއްލި ހިނގައިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ 

ނޑައެޅިފައިވާ ފިނިހޫނުމިން ގޯސްވުން ހިމެނެއެވެ. ވެކްސިންގެ ކޮލިޓީ ހިފަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވެކްސިން  ތެރޭގައި ބަހައްޓަން ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ފިނިހޫނު މިނުގައެވެ. އުފެއްދީއްސުރެ، ވެކްސިން ދިނުމާއި ހަމައަށް ބެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނީ އެއަށް ކަ

ވެކްސިން ހުންނަންޖެހޭ ފިނިހޫނުމިނުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމަށް ކިޔަނީ »ކޯލްޑް ޗެއިން« އެވެ. މިނިޒާމުގައި ތަފާތު ކަންތައްތަކެއް 

ފިނިހޫނުމިން  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ އަދި  ގެންދިއުން  އަނެއްތަނަށް  އެއްތަނުން  އުފުލުން،  ގުދަންކުރުން،  އެއީ  އެކުލެވިގެންވެއެވެ. 

ކަންތައްތަކެވެ.  ކުރެވޭ  ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ކޯލްޑް ޗެއިން ސިސްޓަމް ހުންނަންވާ ގޮތް

ގަދަ ފިންޏަށް އަސަރުކުރުން

ނޑައެޅިފައިވާ ފިނިހޫނުމިނަށް ވުރެ ފިނިކަން އިތުރުވެ ވެކްސިން  ބައެއް ވެކްސިން މާ ބޮޑަށް ފިނިވީމާވެސް ހޫނުވީމާވެސް ހަލާކުވެއެވެ. ކަ

ނޑުހިފުމުންވެސް ވެކްސިންގެ ދިފާއުކޮށްދިނުމުގެ ބާރު ގެއްލިދެއެވެ.  ގަ

ރުބެއްލާ،  ބީސީޖީ،  ޚާއްޞަކޮށް  އެއްޗެކެވެ.  އަސަރުކުރުވާ  ނޭދެވޭ  އެއަށް  ސަބަބުންވެސް  އަވީގެ  އައްޔާއި  ގަދަ  އަކީ  ވެކްސިން 

އެމްއެމްއާރް، އެމްއާރް ވެކްސިންތަކަކީ ޔޫވީ )އަލްޓްރާ ވައިލެޓް( އައްޔާއި ފްލޮރިސެންޓް ނިއޯން ލައިޓުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ 

އަވިން އައްޔާއި  ކަމުގައިވީނަމަވެސް  އެއްޗެއް  ބަންދުކުރެވިފައިވާ  ފުޅީގައި  ބިއްލޫރި  އަނދިރި  ވެކްސިންތަކަކީ  މި  އެއްޗެއްސެވެ. 

މި ވެކްސިންތައް ރައްކާތެރި ކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
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ވެކްސިން ބަހައްޓަންޖެހޭ ޓެމްޕަރޭޗަރތައް

ސްޓޯރ ކުރަންވާ ޓެމްޕަރޭޗަރތައް

ޑެއިލީ ޔޫސްއަށ01ް މަހަށ03ް މަސްދުވަހަށ06ް މަސްދުވަހަށްވެކްސިންގެ ނަން

 C˚15- އިން C˚25-އޯ ޕީ ވީ

ބީ ސީ ޖީ

މީސްލްސް

އެމް އެމް އާރ

އެމް އާރ

ޔެލޯ ފީވަރ

ހިބް ފްރީޒް-ޑްރައިޑް

ހެޕަޓައިޓިސް ބީ

+8˚C ް2+ އިނ˚C

ޑީޓީޕީ- ހެޕަޓައިޓިސް ބީ

ހިބް ލިކުއިޑް

ޑީޓީޕީ

ޑީޓީ

ޓީޓީ

ޓީޑީ

ނޑުހިފައިގެން ނުވާނެއެވެ. ޑައިލޫޓިންގ ލިކުއިޑްއާއެކު  ވެކްސިން ގިރުވަން ބޭނުންކުރާ ޑައިލޫޓިންގ ލިކުއިޑް ގަ

މެނިފެކްޗަރކޮށް ދޫކުރެވޭ ވެކްސިން ސްޓޯރ ކުރަންޖެހޭނީވެސް އެވެކްސިންއަކާއެކުގައެވެ. ޑައިލޫޓިންގ ލިކުއިޑް 

ވަކިން ސަޕްލައި ކޮށްދޭނަމަ ސްޓޯރ ކުރާނީ ވެކްސިނާއި ވަކިން C˚2+ އިން C˚8+ ދެމެދުގެ ފިނިހޫނުމިނެއްގައެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު

ބަހައްޓަންވާ ފިނިހޫނުމިނުގައި ވެކްސިން ބެހެއްޓިނަމަވެސް އޭގެ ބާރު އަބަދަކު ނުހުންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ވެކްސިންގެ މުއްދަތު ހަމަވާ 

ތާރީޚުތައް ވެކްސިން ފުޅިތަކުގައާއި ފޮށީގައި ލިޔެފައި އޮންނާނެއެވެ. ވެކްސިންތަކުގެ އެކްސްޕައިރީ ޑޭޓާއި ހަމައަށް ބެހެއްޓޭނީ އޭގެ ފިނި 

ހޫނުމިން ބަހައްޓަންވާ ވަރަށް ބަހައްޓައިގެންނެވެ. 

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިނާއި އަލީގެ ސަބަބުންނާއި ފިނި އަދި ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެފައިވާ ވެކްސިން ނައްތާލެވެންދެން 

ބަހައްޓަންވާނީ މުޅިން ވަކިންނެވެ. އަދި ]ނައްތައިލުމަށްޓަކައި ބެހެއްޓިފައި[ މިގޮތަށް ލޭބަލް ކުރެވިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.
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ބަޔޮލޮޖިކަލްސް ހުންނަންވާ ޓެމްޕަރޭޗަރތައް

ޓެމްޕަރޭޗަރބާވަތް

ހިއުމަން އިންސިއުލިން

+8˚C ް2+ އިނ˚C

ބޯވައިން އިންސިއުލިން، ސޮލިއުބަލް/ ލިންޓޭ

IGG ިއެންޓި ސީރަމް އާއ

އެންޓި ސީރަމް ފަދަ ބަޔޮލޮޖިކަލްސް

ނޑައަޅާފައިވާ ޓެމްޕަރޭޗަރއެހެނިހެން ބައޮލޮޖިކަލްސް އުފެއްދި ފަރާތުން ކަ

ވެކްސިނާއި ބަޔޮލޮޖިކަލްސް އެތެރެ ކުރާ އިރު ހުށަހަޅަންވާ ޑޮކިޔުމަންޓްތައް

1. ޕްރޮޑަކްޓް އެނެލިސިސް ރިޕޯޓު

ރޑް ޕާޓީ ސޭލްސް އޮތޯރައިޒޭޝަން އެވިޑެންސް ލެޓަރ 2. ތަ
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ޖަދުވަލު 9

ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީއާ ނުލައި ދޫކުރެވޭ ބޭސް، އޯޓީސީ ބޭހާއި ވިޓަމިންސް އަދި ފުޑް 

ސަޕްލިމެންޓްސް އިޝްތިހާރުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް

1988 ވަނަ އަހަރު މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާގެ މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގައި ޑޮކްޓަރީބޭސް ހެޔޮގޮތުގައި   

ނޑައަޅުއްވާފައެވެ. މި ދެންނެވި  ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށްޓަކައި ބޭސް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކެއް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ވަނީ ކަ

ނޑައަޅާފައެވެ. ނޑެއް ވަނީ ކަ އުސޫލުތަކަށް ބަލައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރީބޭސް އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ މިންގަ

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވިޓަމިނެއް، އަދި ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީ ނެތި ދޫ ކުރެވޭ )އޯޓީސީ( ބޭހެއް އިޝްތިހާރު ކުރަންވާނީ މޯލްޑިވްސް   .1

ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅައި އެކަމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.

ފާސްކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ އިޝްތިހާރަކަށް -/500 )ފައްސަތޭކަ ( ރުފިޔާގެ   .2

ފީއެއް ދައްކަންވާނެއެވެ.

އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ބުނެވިފައި އެވަނީ އެއްޗެއް ބާޒާރުގައި ހިނގާ މިންވަރު ކުރިއެރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކޮންމެ ޕްރޮމޯޝަނަލް   .3

ކަމެއް،

މިސާލު:  

ހ. ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ލިޔެ ތަންތާގައި ހިއްޕުން  

ށ. ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ކުރަހައި ތަންތާގައި ހިއްޕުން  

ނ. ފޮޓޯއާއި އެކު ކާޓޫނު ފަދަ ކުރެހުންތައް ކުރެހުން  

ރ. އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ދުއްވާ އެއްޗެތީގައި ބުރު ޖެހުން  

ނޑު، ބޯޑު ފަދަ ތަކެތި ހިފައިގެން މަގުތަކުގައި ބުރު ޖެހުން ބ. ފޮތިގަ  

ޅ. ރޭޑިޔޯ، ޓީވީ، ނޫސް މަޖައްލާފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިޝްތިހާރު ކުރުން  

ކ. އޯޑިއޯ އާއި ވީޑިއޯ ޑިސްކް ބޭނުންކުރުމާއި އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް އިޝްތިހާރުކުރުން  

އ. މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ގުޅައި، މެސެޖްކޮށް، ބައްދަލުކޮށްގެން އިޝްތިހާރުކުރުން  

އިޝްތިހާރު ފާސް ކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު:  .4

ހ. އިޝްތިހާރު ކުރާ ތަނުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް  

ށ. އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެތި  



31

ނ. އިޝްތިހާރު ކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތް  

ރ. އިޝްތިހާރުގެ ތަފުސީލު  

ބ. އިޝްތިހާރުގައި ބޭނުންކުރާ ޅެން، ލަވަ، ފަރިހި ފަދަ ތަކެތި  

ޅ. ޓީވީ އިޝްތިހާރެއްނަމަ ރިކޯޑުކޮށްފައިވާ ރޯލު ނުވަތަ ޑިސްކު  

ކ. ރޭޑިޔޯ އިޝްތިހާރެއްނަމަ އެ އިޝްތިހާރު ރިކޯޑުކޮށްފައިވާ ރޯލު ނުވަތަ ޑިސްކު  

އ. ބިލް ބޯޑުނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، އަދި ނޫސްތަކުގައި ޖަހާނަމަ އޭގައި ބޭނުންކުރާ ކުރެހުމާއި އަދި ލިޔުންކޮޅު  

ވ. އިޝްތިހާރަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތްތައް )މިސާލަކަށް، ޕީ. އޭ ސިސްޓަމް( ސަރުކާރުގެ ދެވަނަ ފަރާތަކުން ހުއްދަ ނަގައިގެން   

ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނަމަ އެ ހުއްދަ ހޯދައި އެފަދަ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް

އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ހުށަހަޅަން ވާނީ ކޮންމެ އެއްޗަކަށް ވަކީންނެވެ. މިގޮތުން އެއް އިޝްތިހާރަށްވުރެ އިތުރު އިޝްތިހާރެއް އެއް   .5

ނޑެއްގައި ިލޔެފައި އޮވެގެން  ޓޭޕެއްގައި ނުވަތަ އެއް ިޑިސްކެއްގައި ފޮނުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެތައް އިޝްތިހާރެއް އެއްގަ

ނުވާނެއެވެ.

އިނގިރޭސި  ނުވަތަ  ބަހުން  ދިވެހި  ހުންނަންވާނީ  ކޮޅުތައް  ޢިބާރާތް  ހިމެނޭ  އިޝްތިހާރެއްގައި  ކޮންމެ  ހުށަހަޅާ  ފާސްކުރުމަށް   .6

ބަހުންނެވެ.

އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ލޭބަލުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި   .7

ބަހުންނެވެ.

އިޝްތިހާރުގައި ބޭސް ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެ ހާލަތްތަކާއި ]ވިސްނަންޖެހޭ[ ނުކުތާތައް އަންގައިދޭންވާނެއެވެ.  .8

އިޝްތިހާރު ކުރަންވާނީ ރާއްޖޭގައި ވިއްކުން ހުއްދަ އޮންނަ ބޭސް ބޭހެވެ.  .9

ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއްގައި އެއްބޭހެއް ވަކި ބޭހަކަށް ވުރެ މޮޅުކަމަށް ލިޔެ ހުށަހަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.  .10

އިޝްތިހާރެއް ކުރުމުގައި ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލާ ފަދަ އެއްވެސް އިބާރާތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  .11

ބޭހެއް އިޝްތިހާރު ކޮށްދިނުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ މީހަކަށް ފައިސާގެ އަދި އެއްޗެހީގެ އެހީ އެއް ދީގެން   .12

ނުވާނެއެވެ.

ޞިއްޙަތާ މެދު މީހުން ކަންބޮޑުވާ ކަންބޮޑުވުމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގޭ ގޮތަށް އިޝްތިހާރު ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.  .13

ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީއަށް ވިއްކާ ބޭސް އިޝްތިހާރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  .14

ޖަލްސާއެއްގެ  އެއްވެސް  އަޤްވާމީ ނުވަތަ ސަރަހައްދީ  ބައިނަލް  ބޭއްވޭ  ބޭއްވި ނުވަތަ  ރާއްޖޭގައި  އެއްވެސް އިޝްތިހާރެއްގައި   .15

އިޝްތިހާރުން  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ހިމަނައިގެން  މަންޒަރެއް  ޖަލްސާއެއްގެ  އެއްވެސް  ބާއްވާ  ސަރުކާރުން  ނުވަތަ  މަންޒަރެއް 

ފެންނަ އެއްވެސް މަންޒަރެއްގައި އަދަބާއި ޚިލާފު އަދި ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ނުގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި 

އިޝްތިހާރުގައި ހިމެނޭ އިބާރާތާއި ހުށަހަޅާ ލިޔުންކޮޅު ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުގެ ހަމަތަކާއި އަދަބުތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ.
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އިޝްތިހާރުގައި އެފަދަ އެހެން އެއްޗަކާ އަޅައި ކިޔޭ ފަދަ އެއްވެސް ޢިބާރާތެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.   .16

ވަކި ބައްޔެއް ހުންނަ ބަޔަކު އެ އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުން ބަލި ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެ އިޝްތިހާރު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.  .17

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބޭހަކުން ޞިއްޙަތަށް ވަކި ފައިދާއެއް ކުރާނެކަމަށް ނުވަތަ އެކި ބަލިބަލީގެ ފަރުވާއަށް ރަގަނޅުވާނެކަމަށް އަދި   .18

އިޝްތިހާރަކުން ދޭހަވާ މާނަ އެހެން އެއްޗަކާ ފުށު އަރައި އެހެން މާނައެއް ދޭހަވާ ގޮތަކަށް އިޝްތިހާރު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

]ކޮލެސްޓްރޯލް ފްރީ[ ފަދަ އިބާރާތެއް އިޝްތިހާރެއްގައި ބަޔާން ކުރާނަމަ އެކަން ސާބިތުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ.  .19

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބޭހެއް ނުވަތަ ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ އިޝްތިހާރެއް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ އެއްވެސް   .20

ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ބޭހެއް އިޝްތިހާރުކޮށްފިނަމަ އެކަން މަނާކުރެވޭނެއެވެ.   .21

އަދި އެކަން ކުރި ފަރާތެއް -/1000 )އެއް ހާސް( ރުފިޔާއާއި -/5000 )ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ 

ކުރެވޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ފާސްކޮށްފައިވާ އިޝްތިހާރަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް   .22

ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. އަދި މި އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަނެތި އެފަދަ އިޝްތިހާރަކަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ އެކަން 

ކުރި ފަރާތެއް -/1000 )އެއް ހާސް( ރުފިޔާއާއި -/5000 )ފަސް ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމާއެކު      

އެ އިޝްތިހާރު ކުރުން މަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

ޑޮކްޓަރުގެ ސިޓީއަށް އެކަނި ވިއްކާ ބޭސް އިޝްތިހާރު ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްޞަ ކޮށްގެންނެވެ. އެގޮތުން ނޫސް   .23

މަޖައްލާތަކާއި ޖަރނަލްތަކާއި ޑޮކްޓަރުންނަށް ބޭއްވޭ ކްލާސްތަކުގައެވެ.
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ޖަދުވަލު - 10

 ބޭސް ނައްތައިލާނެ ގޮތް 

މުއްދަތު ހަމަވެފައާއި، ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ބޭސް ނައްތައިލަންޖެހޭނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ނައްތައިލާ ބޭސް ނައްތައިލަންވާނީ ތިރީގައިމިވާ ޓޭބަލުގައިވާ ފަދަ ގޮތެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. އަދި ނައްތައިލެވުނު ބޭހުގެ ރިކޯޑު   .1

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އެ ރިކޯޑުތަކުން ނައްތައިލެވުނު ބޭހުގެ ބްރޭންޑް ނަމާއި ޖެނެރިކް ނަން، ބޭހުގެ ބާރުމިން، ބެޗްނަންބަރު، 

މުއްދަތުހަމަވާ ތާރީޚާއި، ބޭހުގެ އަދަދު އަދި ނައްތައިލެވުނު ގޮތް އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

މާލޭގައިނަމަ ބޭސް ނައްތައިލަންވާނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.  .2

މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ބޭސް ނައްތާލަންވާނީ އެރަށެއްގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒަކާއި، ރަށު ކައުންސިލް   .3

ފޯމުގެ  ގައިވާ(   1 )ނަންބަރު  މަޢުލޫމާތު  ބޭހުގެ  ނައްތައިލި  ދަށުންނެވެ.  ބެއްލެވުމުގެ  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ  ނުވަތަ  އިދާރާ 

ނޑާއި ސޮއި ޖެއްސެވުމަށްފަހު 03 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފައިލުކޮށްފައި  ކޮޕީއެއް، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒުގެ ތައްގަ

ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މި ފޯމު ބޭސް އިންސްޕެކްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުން ބައްލަވަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ ދެއްކޭނެ ގޮތަށް އިންތިޒާމު 

ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

ނޑުގެ  ނޑާއި، ފަޅާއި ކުޅިތަކާއި އަދި ބިމަށް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. އެއީ ބިމާއި ކަ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭސްތައް ރާއްޖޭގެ ކަ  .4

ދިރުމަށް މިއިން ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާތީއެވެ.

ސައިޓޯޓޮކްސިކްސް �

އެންޓިބައޮޓިކްސް �

ނައްތާލަންޖެހޭ ގޮތް

ޑްރެއިންއަށް އަޅައިގެންވަޅުލައިގެންއިންސިނަރޭޓް ކޮށްގެންބާވަތް

އެންޓިބައޮޓިކްސް

ވެކްސިން

ވިޓަމިން/ މިނަރަލްސް

ސައިޓޯޓޮކްސިކްސް

ލިކުއިޑް ވިޓަމިންސް

އެހެނިހެން ބާވަތްތައް
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ބޭސްފިހާރަ ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު 

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ސެކްޝަން 1.0 އެދޭ ޚިދުމަތް 

1.3 ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރުމަށ1.2ް ރަޖިސްޓަރީ އައުކުރުމަށ1.1ް ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް

1.4 އެހެނިހެން )ބަޔާން ކުރޭ(

ސެކްޝަން 2.0 ޚިދުމަތައް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު )އައިޑީ ކާޑުގައި ވާގޮތަށް( 

2.2 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ2.1ު ފުރިހަމަ ނަން

ސޮއި / އިނގިލީގެ 

ނިޝާން

2.4 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސ2.3ް ދާއިމީ އެޑްރެސް

2.5 މޯބައިލް ނަންބަރު

ސެކްޝަން 3.0 ކުންފުންޏާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު )މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ވާގޮތަށް(

3.2 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ3.1ު ކުންފުނީގެ ނަން

ސޮއި / 

ނޑު ތައްގަ

3.5 ރަށ3.4ް އަތޮޅ3.3ު އެޑްރެސް

3.8 ފެކްސ3.7ް ފޯން ނަންބަރ3.6ު މޯބައިލް ނަންބަރު

3.10 ވެބްސައިޓ3.9ް އީ-މެއިލް އެޑްރެސް

ސެކްޝަން 4.0 ބޭސްފިހާރައާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

4.2 ބޭސްފިހާރައިގެ އެޑްރެސ4.1ް ބޭސްފިހާރައިގެ ނަން

4.4 އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ 4.3 އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ނަންބަރު

4.6 ފޯން ނަންބަރ4.5ު ބޭސްފިހާރަ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު

4.8 މަސައްކަތްކުރާ ފާރމަސިސްޓް/ ފާރމަސީ އެސިސްޓުންގެ އަދަދ4.7ު ބޭސް ފިހާރައިގެ ޚިދުމަތްދޭ ވަގުތު

ސެކްޝަން 5.0 ބޭސްފިހާރަ ހިންގާ އިމާރާތުގައި ހުރި ވަޞީލަތްތައް

5.2 ފާރމަސީގެ ބޮޑު މިން )އަކަ ފޫޓޫން(5.1 ބޭސްފިހާރަ ހެދިފައި ހުރި ފަންގިފިލާ

)( ްސެކްޝަން 6.0 ހުއްދަ އަށް އެދޭ ކަންތައ

6.2 ރާއްޖެއަށް ޑޮކްޓަރީ ބޭސް އެތެރެކޮށް ރީޓެއިލްކޮށް ކުރުނ6.1ް ރާއްޖެއިން ގަނެގެން ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކުން

6.4 ރާއްޖެއަށް ޑޮކްޓަރީ ބޭސް އެތެރެކޮށް، ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ކުރުނ6.3ް ރާއްޖެއަށް ޑޮކްޓަރީ ބޭސް އެތެރެކޮށް ހޯލްސޭލް ކުރުން

)(  ްސެކްޝަން 7.0 ބޭސްފިހާރާގައި ފުރިހަމަވެފައި ހުންނަންޖެހޭ ކަންތައްތައ

7.1 ކައުންޓަރ ބަހައްޓާފައި )ކައުންޓަރު އެތެރެ އަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ނުވަދެވޭ 

ގޮތަށް ހެދިފައިހުރުން. މިސާލު: މައްޗައް އުފުލޭފަދަ ނުވަތަ ސްލިއިޑިންގ ޑޯ އެއް 

ތަންޑެއް ލާފައި(

7.2 ބޭސް ބަހައްޓަން ހަރުގަޑުތައް ބެހެއްޓިފައި ހުރުން

7.4 ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތަޅުލެވޭ ކަބަޑެއް ބަހައްޓާފައ7.3ި ބޭސްފިހާރާގައި ފްރިޖްބަހައްޓާފައި

7.5 އަތް ދޮވުމުގެ އިންތިޒާމު ފާރމަސީ ތެރޭގައި ހަމަޖެހިފައި ހުރުން )މިސާލު:މޫނު 

ދޮންނަތަށި، ސިންކެއް ފެން ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ(

7.6 ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެހެއްޓޭފަދަ ނިޒާމެއް ހުރުން 

ނޑެއް ބަހައްޓާފައި( )މިސާލު:މަތިޖެހި ވަށިގަ

7.8 އިމާރާތް ހުރީ ތަޅުމުގައި މުށިޖަހާ ސީލިންގ ކުރެވިފައ7.7ި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުން މަނާކަން އަންގައިދޭ ނިޝާން ބަހައްޓާފައި

7.10 ފާރމަސީ ހެދިފައިވަނީ ވަކިން ވަދެވޭ ގޮތަށ7.9ް އެއަރކޯން ކުރެވިފައި
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ސެކްޝަން 8.0 ބޭހުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނެ އެންމެ އިސް ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:

8.2 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރ8.1ު ފުރިހަމަ ނަން

ސޮއި / 

އިނގިލީގެ 

ނިޝާން

8.4 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސ8.3ް ދާއިމީ އެޑްރެސް

8.6 އީ-މެއިލް އެޑްރެސ8.5ް ގުޅޭނެ ނަންބަރު

8.8 ބިދޭސީއެއް ނަމަ ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރ8.7ު މަޤާމް 

ސެކްޝަން 9.0 އިޤްރާރު

9.1 ރާއްޖޭގެ ޑޮކްޓަރީބޭހާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އިން އެއިރަކު ބޭސްވިއްކުމަށް އަގު 

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލަކުން، ބޭސް ވިއްކުމަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  ޢަމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރާއްޖެއަށް ޑޮކްޓަރީބޭސް އެތެރަކޮށް ވިއްކުމުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް  ކަ

ބޭސްފިހާރަ ހިންގުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހައްދަވާފައިވާ އެންމެހައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ނުވުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަށް ޙުރުމަތް ތެރިކޮށް ހިތައި 

ޢަމަލުކުރުމަށާއި އަދި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ފާރމަސީގެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް އިޤްރާރުވެ އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި މި ފޯމުގައި ދީފައި މިވަނީ ތެދު މަޢުލޫމާތު 

ކަމަށާއި މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަމަ، އެކަން 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް އެންގުމަށް އިޤްރާރުވެ 

އެއްބަސްވަމެވެ.  

ތާރީޚް:ސޮއި / އިނގިލީގެ ނިޝާންނަން

 )( ްސެކްޝަން 10.0 ފޯރމާއި އެކު ހުށައަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައ

10.1 ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ

10.2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ )އަމިއްލަ ފަރާތެއްނަމަ(

10.3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑެވެލޮޕްމަންޓުން ދޫކުރާ ކުންފުނި ރަޖިސްޓަރީކުރިކަމުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ

10.4 އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ

10.6 އިމްޕޯޓް ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ )ބޭސް އެތެރެކުރުމަށް އެދޭނަމަ(

10.7 ބޭސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދައިގެ އަސްލު )ހުއްދަ އައު ކުރުމަށް އެދޭނަމަ(

ރޑް އޮފް ހެލްތު ސައިންސަރސްގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކްޓް ކޮޕީ 10.8 ފާރމަސިސްޓް / ފާރމަސީ އެސިސްޓެންޓްގެ މޯލްޑިިވްސް ބޯ

ސެކްޝަން 11.0 ފޯމު ފުރުމަށް އެހީއެއް

ކުންފުންޏާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރައްވާއިރު، މަޢުލޫމާތުގެ އަސްލަކަށް ބަލާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން 11.1 ކުންފުންޏާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު  

ދޫކޮށްފައިވާ މެމޮރެންޑަމް އޮފް އެސޯސިއޭޝަން އަދި އާޓިކަލް އޮފް އެސޯސިއޭޝަންއަށެވެ.

ޚިދުމަތަށް އެދޭފަރާތަކީ އަބަދުވެސް ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތެވެ. ނުވަތަ ލޯކަލް އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ވެރިފަރާތެވެ. ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށް 11.2 ޚިދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު/ އިޤުރާރު

ހުށަހެޅިނަމަވެސް މިބައި ފުރަންވާނެއެވެ. އަދި އިޤުރާރުގައި ސޮއި ކުރަން ވާނީ ކުންފުނީގެ ވެރިފަރާތުންނެވެ. އެދި ފޯމު 

މަޢުލޫމާތުގެ އަސްލަކަށް ބަލާނީ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުއެވެ.11.3 ޚިދުމަތައް އެދެނީ އަމިއްލަ ފަރުދެއްނަމަ

ސެކްޝަން 12.0 އިދާރީ ބޭނުމަށް

12.3 ޑޭޓާ އެންޓްރ12.2ީ އެޕްރޫވް ކުރުނ12.1ް ސެކްޝަނުން ފޯމާ ހަވާލުވި ފަރާތް

ނަންނަންނަން

މަޤާމުމަޤާމުމަޤާމު

ތާރީޚުތާރީޚުތާރީޚު

ސޮއިސޮއިސޮއި

12.5 އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރ12.4ު ފާރމަސީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ސިޓީ ނަންބަރު

12.6 އެހެނިހެން

ނޯޓު: މި ފޯމު ހުށަހެޅުމުން ފޯމު ބަލައިގަތް ކަމުގެ ލިޔުމެއް ލިބޭނެއެވެ.


