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 ސަރވިސް  ޓަމްސްސް މޯލްޑިވްސް ކަ
 މާލެ،           

 .ދިވެހިރާއްޖެ        
   

 

 ( އަށް 1201 ަގވާއިދު ެގ އާންމުސްޓަމްސްކަ) R/1201-14 ގަާވއިދު ނަންަބރު
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުމުގެ ަގވާއިދު  7

 

 .ކުރުންޙުއިޞްލާ ގޮތަށް އަްނނަނިވި )ނ(  އާއި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 205 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .1
 

 ކަސްޓަމްސްއިން   މުދާ އެކްސްޕޯޓް   އިމްޕޯޓް، މެދުވެރިންނަކީ ކަސްޓަމްސްގެ
 ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ކަންތަްއތައް އެންމެހައި ކުރަްނޖެހޭ ކުރުމަށްޓަކައި ކުލިއަރ

 ތަްމސީލުކުރުމަށްޓަކައި  ވެރިފަރާތް މުދަލުގެ ކުރުުމގައި މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
 ކުރެވިފައިވާ  ރަޖިސްޓަރީ ކަސްޓަމްސްގައި، ގޮތުގައި ދުވެރިންގެމެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ރީ ރަޖިސްޓަ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ މިގޮތުން.  ފަރާތްތަކެވެ
ރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫުނތަކުގެ ދަށުން ، ވިޔަފާރި ރަިޖސްޓަކޮށްދެވޭނީ

 .ތަކަށެވެވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ
 

 ދުެވރިން މެ  ކަސްޓަމްްސގެ .205 (ހ)

ރީކުރެވޭ ވިޔަފާރިތައް ތަމްސީލުކުރާ ރަޖިސްޓަ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ފާސްވެ ކޯހުން ތަމްރީނު  ހިންގާ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ، ފަރާތްތަކަކީ
 .ވާންވާނެއެވެ ފަރާތްތަަކށް ލިބިފައިވާސެޓުފިކެޓު 

   )ނ(

 .ކުރުންޙުއިްޞލާ ގޮތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ ވަނަ 209 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .2
 

 ތިރީގައި ، ފަރާތެއްގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
  ެފށިެގން  ދުވަހުން ަބދަލުވި މަޢުލޫާމތު އެ، ބަަދލުވެއްޖެނަމަ މަޢުލޫާމތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .ދޭންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއަށް ތުމަޢުލޫމާ އެ  ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ހަތެއް) 7
 

 ެމދުެވރިްނގެ ކަސްޓަމްްސގެ .209
 ަބދަލުުވން  މަޢުލޫމާތު

 

   (ހ) ؛ބަދަލުވުން މިލްކުވެރިކަން ވިޔަފާރީގެ

   (ށ) ؛ބަދަލުވުން ނަން ވިޔަފާރީގެ
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 .ބަދަލުވުން އެޑްރެސް ހިނގަމުންދާ ވިޔަފާރި
 

   (ނ)

 .ކުރުންޙުއިޞްލާ ޮގތަށް  އަންނަނިވި( ބ) ގެމާއްދާ ވަނަ 210 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .3
 

 އެކްސްޕޯޓްކުރާ  މުދާ  ރާއްޖެއިން  ނުވަތަ ފަރާތްތައް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދާ ރާއްޖެއަށް
 ފޯރާފަދަ  އަސަރެއް ނޭދެވޭ ގުޅުމަށް އޮންނަ ދެމެދު ކަސްޓަމްސްއާ ފަރާތްތަކާއި

 ؛ކުރުން މަލެއްޢަ ގެއްލޭފަދަ އިޙްތިރާމް މުއައްސަސާގެ އޮފިސަރުންނާއި ނުވަތަ
 

 ކަންަތއްތައް  މަނާ ކުރުން .210 ( ބ)

 

 . އުނިުކރުން( ނ) އާއި (ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 211 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .4

 

 .ކުރުންޙުއިޞްލާ ގޮަތށް  އަންނަނިވި( ހ) ގެމާއްދާ ވަނަ 215 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .5
 

 ހާލަތްތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ލައިސަންސް ފައިވާކޮށްދޫ މެދުވެރިންނަށް ކަސްޓަމްސްގެ
 .މިވަނީއެވެ  ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި

 ކުރުާމއި ޠިލުބާ ލައިސަްނސް .215 ( ހ)
 ހިފެހެއްޓުން 

، ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 ؛އެދުން ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް ލައިސަންސް

1.    

 ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވެރިންގެމެދު ކަސްޓަމްސްގެ
 ؛އުވާލުން

2.    

 ކަސްޓަމްސްއިން ފެންވަރުބެލުަމށް ޚިދުމަތުގެ މެދުވެރިންގެ ކަސްޓަމްސްގެ
 މާކްސް  ޕޮއިްނޓަށްުވރެ)ފަންސާސް(  50 ދަށުން  އުސޫލުގެ ފައިވާކަނޑައެޅި
 ؛ދަށްވުން

3.    

  ގޮތުގައި  ފިޔަވަޅެއްގެ  އްސަލައެއްގެމަ ބެލި ޤީޤުކޮށްޙުތަ ކަސްޓަމްސްއިން
 .ިނންމުން ކުރުމަށް ޠިލުބާ  ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމަށް ލައިސަންސް ފަރާތުގެ އެ
 

4.    

 . ކުރުންޙުއިޞްލާ ގޮަތށް  އަންނަނިވި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 216 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .6
 

، ކުށެއް ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގައި( ނ) އާއި( ށ) މާއްާދގެ ވަނަ 206 ގަވާއިދުގެ މި
 ކޮށްފިކަމަށް  ީމހަކު ދޫޮކށްފައިވާ ފާސް ނުކުތުމަށްވަދެ އްދަށްހަސަރަ ކަސްޓަމްސްގެ

 ކުރުމުގައި  ކުށެއް އެފަދަ ނުވަތަ ކަމަށް ކުރަމުންދާ ނުވަތަ އުޅޭކަމަށް ކުރަން ނުވަތަ
 ފަރާތަކަށް  އެ، މަސާބިތުވެއްޖެނަ ތަޙުޤީޤަށް ކަސްޓަމްސްގެ ބައިވެރިވިކަމަށް

 ކަސްޓަމްސްއަށް  އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެޠިލުބާ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމުގެ  ހުއްދަ ފައިވާކޮށްދޫ
 .ލިބިގެންވެއެވެ

 

 ްއދުތަކަށްހަަސރަ ކަސްޓަމްްސގެ .216 (ހ)

 ުހއްދަ  ފަިއވާކޮށްދޫ ނުކުތުމަށްވަދެ 
 ހިފެހެއްޓުން  ބާޠިލުކުރުާމއި
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 . އުނިކުރުން( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 216 ދުގެއިގަވާ ވިދިޔަބުނެ .7
 

 . ކުރުންޙުއިޞްލާ ގޮަތށް  އަންނަނިވި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 219 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .8
 

، މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ  ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ މި
 ހުށަހެޅި މައްސަލަ އެ، ނިންމުމަށްފަހު ތެރޭގައި ދުވަހުގެ( ފަނަރަ) 15 ގިނަވެގެން
 ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ މި އަދި. އަންގަންވާނެއެވެ ކަސްޓަމްސްއިން ފަރާތަށް

 އެފަރާތަށް އެކަން ،ބަޔާންކޮށް ދުވަސް ވޭލަާފކުރެ ނިޭމނެކަމަށް ،ނުނިމޭނަމަ
 .އަންގަންވާނެއެވެ

 

 ހުށަހެޅުން  މަްއސަލަ .219 (ށ)

 .ކުރުންޙުއިޞްލާ ޮގތަށް އަންނަނިވި ( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 251 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .9
 

 ބޮންޑެޑް ކުރުމަށް ވިޔަފާރި ތަކެތީގެ އެކުލެވޭ އޫރުަމސް އޫރުމަހާއި، އިރާއާބަނގު
 ސަރުކާރުން ބެހެއްޓުަމށް ތަކެތި އެފަދަ ރަޖިސްޓަރީކުރެވޭނީ ވެއަރހައުސް

  ގަވާއިދުގެ މި، ތަކުގައިއްދުހަރަސަ މި. އްދުތަކުގައެވެހަސަރަ ކޮށްފައިވާހުއްދަ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަައށް  އާ( ދ) ފެށިގެން އިން ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 7

 ފަރާތުގެ  ބަލަހައްޓާ ނުވަތަ ހިންގާ އްދެއްހަސަރަ އެ  ފުރިހަމަކުރުމަކީ ކަންތައްތައް
 .ޒިންމާއެކެވެ

 

 ވެައރަހއުްސގައި ބޮންޑެޑް .251 (ނ)

 ުމދާ ދޭ ހުްއދަ ބެހެއްުޓމަށް

  ،ތަރުތީބުކޮށް އަކުރުތައް ދެްނހުރި ،އިތުރުކޮށް( ބ) މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް ވަނަ 264 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .10
  ލާޙުކުރުން.ޞްމާއްދާގެ )ޅ( އި އެ

 

 ތަކެތި އެ ެތރޭގައި މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގއި( ރ) އާއި( ނ) މާއްދާގެ މި
 ދިމާވެގެން ހާަލތެއް އެއްވެސް ުނވަތަ ،ނުިލބޭނަމަ ތަކެތި ށްފަރާތަ  ބެންވީލި

، ނެތްނަމަ އެންގޭނެގޮތެއް އަށްކަސްޓަމްސް އެކަން މެދުވެރިކޮށް ޕޯޓަލް  ކަސްޓަމްސް
 ގަޑިއިރު ( ދޭއް ހަތްިދހަ) 72 ފެށިގެން ވަގުތުން ދޫކުރި  މުދާ އެ ކަސްޓަމްސްއިން

 އަންގަން އެކަން  އަށްކަސްޓަމްސް ލިޔުމުން ުނވަތަ ންލުމެއިއީ ކުރިން ހަމަވުމުގެ
 .ވާނެއެވެ

  

 މުދާ ިއމްޕޯޓް ކުރުން  .264 (ބ)

 ތެރޭގައި ުމއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ބ) އާއި( ރ) އާއި( ނ) މާއްދާގެ މި
 ، ނަމަހުށަނާޅައިފި ކަސްޓަމްސްއަށް މަޢުލޫމާތު އެ، ފަރާތުން ލިބެންވީ ތަކެތި އެ
 ޖޫރިމަނާ ރުފިޔާއިން( ހާސް ދިހަ) 10،000/- ފަރާތް ލިބެންވީ ތަކެތި އެ

  ރަކަށް އެއްގެއިގަޑި ކޮންމެ  ހިނގާ އިތުރަށް މުއްދަތަށްފަހު އެ އަދި. ކުރެވޭނެއެވެ

   )ޅ(
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 ފަރާތް  ލިބެންވީ ތަކެތި  އެ ރުފިޔާއިން( ފަހެއް ތިރީސް  ސަތޭކައެއް) 135/-
 666 ނެގޭނީ ގިނައިން އެންމެ ޖޫރިމަނާ މިގޮތުން. ކުރެވޭނެއެވެ ޖޫރިމަނާ

 .އިރަށެވެގަޑި
 

 .ކުރުންޙުއިޞްލާ  ޮގތަށް އަންނަނިވި ،ނަްނބަރު ވަނަ 1 ގެ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 272 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .11

 

 ތަން ންޖެހޭގެންދަ ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ އޫރުމަސް އޫރުމަހާއި އިރާއާބަނގު
 މުދާ ފަދަ އެ ނަމަވެސް އެހެން؛ )ންޔުގެންދި  ތަނަކަށް  އެހެން ފިޔަވައި

 އެކުޔާހުއްދަ ކަސްޓަމްސްގެ އުޅަނދުފަހަރު ދަތުރުކުރާ ގެންފައިހި
 .(ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މާއްދާ މި ކައިިރކުރުމަށް ވަގުތީޮގތުން އެހެންތަނަކަށް

 
 

 ންވެައރަހއުސްތަކު ބޮންޑެޑް .272 (ށ) .1
 އެކުެލވޭ ޫއރުަމސް އިާރއާބަނގު 

 ހަވާުލވާ މަށްޔު ެގންދި ބާވަތްަތއް
 ިޒންމާ  ފަރާތްތަކުގެ

 

 .  އިތުރުކުރުން އަކުރު އަްނނަނިވި ގޮތުގައި ގެ( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 275 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .12

 

  ފާސް  ގުތީވަ ރާދޫކު  ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ވަނުމަށް ވެއަރހައުސްއަށް ބޮންޑެޑް
 އަގަށްވާ ފާހުގެ، ޖެނަމައްގެއްލި ނުވަތަ އްޖެނަމަ،ހަލާކުވެ އިހުމާލުން ފަރާތެއްގެ އެ
 ކަސްޓަމްސަށް ފަރާތުން ދޫކުރެވިފައިވާ ފާސް އެ، )ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ 200/-

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

 ަވދެ ވެައރަހއުްސއަށް ބޮންޑެޑް .275 (ބ)
 ކުތުން ނު

 .އިތުރުކުރުން އަކުރު ައންނަނިވި ،ގޮތުގައި ގެ( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 482 ދުގެއިވާގަ ބުނެވިދިޔަ .13

 

 ކުރުމަށް  ރަޖިސްޓަރީ ފަރާތުން އެ، ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު ފަރާތެއް އިމްޕޯޓްކުރާ
( ތިނެއް) 3، ބަދަލުވެއްޖެަނމަ ލޫމާތެއްޢުމަ އެއްވެސް ދީފައިވާ ފޯމުގައި ހުށަހެޅި

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް ރޭގައިތެ ވަހުގެދު
 

 ަފރާތްތައް އިމްޕޯޓްކުރާ .482 (ބ)

 ރަިޖސްޓަރީކުުރން 

 .އިތުރުކުރުން އަކުރު ައންނަނިވި ،ގޮތުގައި ގެ( ބ) މާއްދާގެ ވަނަ 483 ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .14
 

 ކުރުމަށް ޓަރީަރޖިސް ފަރާތުން އެ، ރަޖިސްޓަރީވުމަށްފަހު ފަރާތެއް އެކްސްޕޯޓްކުރާ
( ތިނެއް) 3، ބަދަލުވެއްޖެަނމަ ލޫމާތެއްޢުމަ އެއްވެސް ދީފައިވާ ފޯމުގައި ހުށަހެޅި

 .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް ތެރޭގައި ވަހުގެދު
 

  .483 (ބ)

 .އުނިުކރުން ނަންބަރު ވަނަ 14 ގެ 36 ލުޖަދުވަ ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .15
 

 ނަްނބަރު މާއްދާތަކުގެ ަގވާއިދުގެ ގުޅިގެން މާއްދާތަކާ އުނިކުރާމާއްދާތަކާއި  އިތުރުކުރާ ގަާވއިދުން މި، ދަށްއިވާގަ ބުނެވިދިޔަ .16
 .ތަރުތީބުކުރުން
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 ނަ ގެން  ގަވާއިުދން މި، ތަްނތަން ވާލާދީފައިވާ ހަ ބަޔަކަށް މާއްދާއެްއގެ ވަކި ނުވަތަ މާްއދާއަކަށް ވަކި ދުގެއިގަވާ ބުނެވިދިޔަ .17
 .ބަދަލުކުރުން ގުޅިގެން އިޞްލާޙުތަކާ

 .ފެށިގެންނެވެ ދުވަހުން ޝާއިޢުކުރާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި، ފަާށނީ ކުރަން ޢަމަލު ގަވާއިދަށް މި .18

 


	Cover Customs aammu gavaidhu 7 vana islaahu
	Customs aammu gavaidhu 7 vana islaahu

