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 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ ޑިވެލޮޕްަމންޓް
 މާލެ،          

 ދިވެހިރާއްޖެ        
 

 

ގަވާއިދު) އަށް، (މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ  R/2012-34ގަވާއިދު ނަންބަރު 

    ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 4

 

(މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް،  R-34/2012އިދު ނަންބަރު ގަވާ
 އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.  

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. )ށވަނަ މާއްދާގެ ( 5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އަމިއްަލ  (ށ) . 5 
ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސް ގުޑްްސ 

އަމިއްލަ ފަރުދުން އިމްޕޯޓް  ،ޑިކްލެރޭޝަން ހުށަނާޅާ ދޫކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި
އަދި ރާއްެޖ  ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ތަކެއްޗާއި، ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ފުރާ

ފަސިންޖަރުންގެ ފޮށި ތަންމަތީގައި ހުންނަ އަންނައުނާއި، އަމިއްަލ  އަންނަ
 ،ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ތަފާތު ތަކެތި ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް ގެްނދިއުމަށް

 ރަޖިސްޓަރީކުރާކަށެއް ނުޖެޭހނެއެވެ.  ނުވަތަ ރާއްޖެ ގެނަުއމަށް

 ކުރުން.އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙު ގެ (ނ)ވަނަ މާއްދާ 5ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2

 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ެގ ދަށުން 3ިމ ގަވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) . 5 
ރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން، ަކސްޓަމްސް ސަރވިސްގައި ރަިޖސްޓަ މޯލްޑިވްސް

     ގެވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓު(ދި 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން، ޯމލްޑިވްްސ  7-1ޤާނޫނު) ގެ 

         އަގުގެ ކޮންެމ އެފް.އޯ.ބީ ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން، ަކނޑައަޅާ 
 ގެ މަގުން ރެވެނިއުރުފިޔާ )(އެކެއް 1/-އަކުން ރުފިޔާ )ސަތޭކައެއް( 100/-

    ފީ އެއް ސަރުކާރަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

ކުރުމަށްޓަކައި،  ރީއެކްސްޕޯޓު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު 
އެގްރީމަންޓުކުރަން ނުޖެޭހ 

 ތަކެތި 

 

  ދައްކައި ޑިއުޓީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުުރމަށް ގެނެސްފައިާވ މުދަލެއް، (ހ) . 12

އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން، އެ މުދާ ރާއްޖެއަށް  ކަސްޓަމްސްއިން ކްލިއަރކޮށް

ލަތުގައި ހާ ލުން، ފޮނުވާ ސޫފަރާތަކަށް، ވިޔަފާރި އު ފަރާތް ނޫން އެހެންފޮނުވި 

ވަނަ މާއްދާގެ  11ގަވާއިދުގެ  ކުރުމަށްޓަކައި، މި އެފަދަ މުދަލެއް ރީއެކްސްޕޯޓް

މެންޓް ކުރުމުްނ އިސްތިސްާނވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެގްރީ (ހ) ގައި

    ގަވާއިދުގެ ށްޓަކައި މިކުރުމަ ރީއެްކސްޕޯޓް އެފަދަ މުދާވެސް ،ނަމަވެސް

އެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓީ -ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރީ 13

 ދައްކަންވާނެއެވެ.

  ވަިކ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް،މާއްދާގެ (ހ) ގައި  މި (ށ)  
ކަސްޓަްމސްއިްނ  ،ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެެނސްފައިވާ މުދަލެއް

އެ މުދާ  ،އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ،ކްލިއަރކޮށް އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން
ަގވާއިދުގެ  ނުވަތަ މި ،ރާއްޖެއަށް ފޮނުވި ފަރާތަށް އަނބުރާ ފޮނުވައިލާނަމަ

ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ރާއްޖެއިްނ  13
އެކްސްޕޯޓެއް ރޯޔަލްޓީ ދައްކަންޖެހޭ ރީ އްޗަކީކެތަ އެ ،ބޭރަށް ފޮނުވާނަމަ

 ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ  13ގަވާއިދުގެ ބުނެވިދިޔަ  .4

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،  11އިދުގެ މި ގަވާ (ހ) . 13 ރީއެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓީ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮޕްަމންޓާއެކު  ،ފަރާތާއިރީއެކްސްޕޯޓް ކުރާ 

 79/31ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ލަކުންސޫކުރެވޭ އެގްރީމެންޓުގައިވާ އު
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި  3ޤާނޫނު)  ގެވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓު(ދި

 ޕަސެންޓް)(ފަސް  5މުދަލުގެ އެފް.އޯ.ބީ އަގުގެ % ،ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތީން
ޔަލްޓީގެ ރީއެްކސްޕޯޓު ރޯ އި،ރީއެކްސްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން ނިންމަތަކެތީގެ  އެ

 ގޮތުގައި މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމްްސ ސަރވިސްއަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން،  12ގަވާއިދުގެ  މި (ށ)  

 ،އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ތަކެތީގެ ރޯޔަލްޓީރީމިނިސްޓްރީއާއެކު އެގްރީމެންޓް ނުކޮށް 

މޯލްޑިވްސް ަކސްޓަމްްސ  އި،އެކްސްޕޯޓް ޑިކްލަރޭޝަން ިނންމަތަކެތީގެ ރީ އެ

 ދައްކަންވާނެއެވެ. ސަރވިސްއަށް
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ޔަލްޓީ ރޯ ޔާންކޮށްފައިވާ ރީއެކްސްޕޯޓުމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަމި  (ނ)  

ހިސާބުކުރުމުގައި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭ މުދަލުގެ އަގު ކަމުގަިއ ބަލާނީ، 

ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންވޮއިސްއަްށ ޯމލްޑިވްްސ 

 ގެ އަގެވެ.  އެފް.އޯ.ބީޑައަާޅ ނކަސްޓަމްސް ސަރިވސް އިްނ ކަ

ތިރީގައި  ،(ށ) ގައި އެހެން އޮތް ކަމުގައިވީ ނަމަެވސް އާއިމާއްދާގެ (ހ)  މި (ރ)  

 އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ލުން ރީސޫތަކެއްޗަކީ ވިޔަފާރި އުބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. ތެރެއިން ރީއެކްސްޕޯޓް ރޯޔަލްޓީ ނެގޭނެ ތަކެތީގެ

ތަށް ރާއްޖެއިްނ ބޭރަށް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އަނބުާރ ގެންަނ ގޮ .1

 އަދި  ފޮނުވާ ތަކެތި؛

 ތަކެތިއެހެނިހެން ތީގޮތުން އެކްސްޕޯޓްކުރާ ވަގު .2

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 23ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .5

ްށފަހު ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަ
 ފަހަރު އެތެރެކޮށްފައިވާ އުޅަނދު

     ގެވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓު(ދި 31/79ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ހ)  .23
 ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިްނ، އެ ޤާނޫނުގެ ލާޙަށްޞްއިވަނަ  17 ޤާނޫނު) ގެ

ފަހަރު، އެތެރެކޮށްފައިވާ އުޅަނދު ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން 7
  އެތެރެކުރިއިރު ެއ އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެ  ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ،ދިވެހި
      ގެ ނިޔަލަށް ނުވަތަންކުރަން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ތާރީޚުއެއްޗެއް ބޭނުއެ 
 ގެ ނިޔަލަށެވެ.  2023 ންބަރުޑިސެ 31

ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ގެ ތާރީޚުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  
 އެދޭ އެ އުޅަނދެއް އެތެރެ ކުރުަމށް ބޭނުންކުރެވޭނީ،އެފަދަ އުޅަނދެއް 

ެގ ގޮތުގައި ހުށަހަާޅ އަގަކަށް ރިާޢޔަތްކޮށް، ފަރާތުން، އުޅަނދުގެ އަގު
   ކަނޑައެޅިފައިވާ ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 24ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6

ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދީފައިވާ 
 އުޅަނދު ފަހަރުގެ ރެވެނިއު ފީ

ފަހަރުން ބަޔާންކުރާ އުަޅނދު ގެ (ހ) ގައި ވަަނ މާއްދާ 23އިދުެގ ގަވާ މި (ހ)  .24
ައހަރެއްގެ  ކޮންމެ ،ރުފިޔާ )ހާސް(ދިހަ 10,000/-ރެވެނިއު ފީ ގެ ގޮތުގައި 

ގެ ކުރިން މޯްލޑިވްސް ިއންލެންޑް ރެވެނިއު އޮޯތރިޓީއަށް  15 މަހުގެ ރީޖަނަވަ
  ދައްކަންވާނެއެވެ. 
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 .ވަނަ މާއްދާގެ ފެށޭ އިބާރާތް އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން 30. ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 7

     ގެ ގާނޫނު) ގެ ޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް އެްކސްޕޯ(  79/31ނޫނު ނަންބަރު ޤާ .30 

   ގެ (ވ)، ޗެޕްޓަރު  22ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޗެޕްޓަރު  7

ގެ  87ޗެޕްޓަރު ގެ (ޏ)،  39ޗެޕްޓަރު ، ގެ (ނ) 33ޗެޕްޓަރު ،  ގެ (ށ) 27

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، މުދަލުގެ ބާވަތްތައް މާނަކުރުމުގަިއ  ކ)) އަދި (ޅ(

 .އަމަލުކުރާނީ، ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ

 އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  އަދި (ކ) (ބ) އަދި (ޅ) ،)ނއްދާގެ (މާވަނަ  30ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .8

 ޒަރީ ކޮސްމެޓިކްސްގެ ބާވަތްތައް (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަގް 33 ޗެޕްޓަރު )ނ(  

ދެނެގަތުމުގައި ބަލާނީ، ރީތިވުމަށާިއ ޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުާރ ތަކެތީގެ 

ރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ކޮސްމެޓިކްސްެގ ާބވަތްތައް ޟަތެރެއިން، 

ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ ކޮްސމެޓިކްސް އަކީ ލަްގޒަރީ ކޮްސމެޓިކްްސ 

 ކަމަށެވެ. 

ގިނަ އަދަދަކަށް ހަކުރު އެކުލެވޭ  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާގެ (ވ) ގައި  22ޗެޕްޓަރު  (ބ)  

           (ސަތޭކަ  100ml ކޮންމެ ،ބަލާނީތައްޔާރީ ބުއިން ކަމުގައި 

ގްާރމް) އަށް ވުރެ އިތުރަށް އެެޑޑް ސުގަރ  ފަނަރަ( g15 މިލި ލީޓަރު) ގައި

 އެކުލެވޭަނމައެވެ.ހަކުރު ރ ނުވަތަ ނުވަތަ ސްވީޓްނަ

     ގެވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓު(ދި 31/79ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ޅ)  

ވަަނ ޗެޕްޓަރުގެ (ޏ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ކާބޯތަކެތި  39ޤާނޫނު) ގެ 

 ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތިރީގައިވާ ބާވަތްތަކަށް ޑިއުޓީ އެއް ނުނެގޭނެއެވެ.

 ކް ކޮތަޅު؛ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓި. 1

ޝީޓު އަދި   ނުވަތަ ޑިސްޕޯސަބަލް ފިލްމާއި،ބޭނުންކުރާ ސިންގަލް ޔޫސް. 2

ޭބނުންކުރާ  ދުކުރުމަށްވަގުތީގޮތުން ތަކެތި ބަން ތެރޭގައިމީގެ  .ޓިއުބްރޯލް

 ކްލިންގ ފިލްމާއި ފުޑުރެޕިންގ ުނހިމެނޭނެއެވެ.

ލޮކް ކޮތަޅާއި، . ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޒިޕް 3

މިފަދަ އެހެނިހެްނ  ،ޒިޕަރ ކޮތަޅާއި، ވެކިއުމްޕެކްކުުރމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮތަޅާއި

 ތަކެތި.

http://gaanoon.com/laws/show/318/
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 ގެ    ވެހިރާއްޖޭެގ އެކްސްޕޯޓް ިއމްޕޯޓު(ދި 31/79ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ކ)  

ގެ (ޅ) އަދި (ކ) ގައި ބަޔާންކުރާ، ފަސިންޖަރުްނ  87ޤާނޫނު) ގެ ޗެޕްޓަރު 

ހައިބްރިޑް ވެހިކަލްގެ ގޮތުގައި  ކޮށް ހަދާފައިވާ ހުންނަ ޞައުފުލުމަށް ޚާއް

މި ދެބާވަތުގެ ހަކަތަ  ،އިންޖީނާއި އިލެކްޓްރިކް މޯޓަރާއި ،ބަލާނީ

         ،ބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާ ގޮތަށް ހުންނަ ވެހިކަލްތަކަށެވެ. ނަމަވެސް

(ބެޓެރީ އެ ވެހިކަލެއް ދުއްވަނީ ހަމައެކަނި ބެޓެރީ މޯޓަރުން ކަމުގައިވާަނަމ 

ފުރޮޅާ  ،ޗާޖުކުރުމަށް އިންޖީނެއް ނުވަތަ ޖެނެރޭޓަރެއް އިން ަކމުގައި ވިޔަސް

      ،ކަމުގަިއވާނަމަ) ގުޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި މޯޓަރު ނުވަތަ ބެޓެރީ ހަކަތަ

     ކަށް ޑިއުޓީ ނެގޭނީ އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލްތަކެކޭ އެްއފަދައިން އެ ވެހިކަލަ

 ރޭޓުންނެވެ.  0

ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  ގަވާއިދަށް
 ތާރީޚު

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދިވެހިސަރުކާރުގެ އިދު ވާމި ގަ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ
 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 


