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  ގަސްގަހާގެހި ކަރަންޓީނުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު
2008  
  

މިޤަވާއިދަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް،    )ހ(  .1  އި ނަންފާތަޢާރަ
އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިންރިސޯސްގެ މެންޑޭޓުގައި
ހިމެނިފައިވާ ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ އަދި ރާއްޖެއިން
ބޭރުކުރެވޭ ގަސްގަހާގެއްސާއި، ސީދާގޮތުން
ގަސްގަހާގެހިން ލިބޭކާބޯތަކެއްޗާއި، ލަކުޑި އަދި

ކުން ނޭދެވޭގަސްގަހާ ގެއްސަށް އެއްވެސް ގޮތަ
އަސަރެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭ އެންމެހާ ތަކެތި
ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން،

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ އަދިކަނޑާއި ވައިގެ މަގުން 
ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި އެތަކެތީގެ
އެންމެހައި ބައިތަކާއި އަދި ސީދާގޮތުން ގަސްގަހާގެހިން
ލިބޭ ކާބޯތަކެއްޗާއި ލަކުޑި  އަދި ގަސްގަހާ ގެއްސަށް
އެއްވެސް ގޮތަކުން ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ ކަމަށް
ބެލެވޭ އެންމެހާ ތަކެތި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ

  .ޤަވާއިދެވެ
  

ގަސްގަހާގެހި ކަރަންޓީނު"މިޤަވާއިދަށް ކިޔާނީ     )ށ(    
  .އެވެ" ކުރުމާބެހޭ ޤަވާއިދު

  
މިޤަވާއިދުގެ މަޤްސަދަކީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ      .2  މަޤްސަދު

އަދިގަސްގަހާގެއްސަށް ޖެހޭބަލީގެ އަސްލު 
ތަކެތި ރާއްޖެގަސްގަހާގެއްސަށް ގެއްލުންދޭ 
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މީގެ އިތުރުން. ކޮންޓްރޯލްކުރުމެވެއެތެރެވުން 
ރާއްޖެއަށް ސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތަކާއެކުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެއެތެރެވެދާނެ މިފަދަ ބާވަތްތަކުން 
އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ. ގަސްގަހާގެހި ހިމާޔަތްކުރުމެވެ
ސެނިޓަރީ މިންގަޑުތަކާއިޓޯސެނިޓަރީ އަދި ފައި

އެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަސްގަހާގެއްސާއި
ގަސްގަހާގެހީގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށް

  .މަސައްކަތްކުރުމެވެ
  

ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ 
ކާއި، ގަހުގެބައިތަކާ ބައިތަ

ސީދާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި 
  ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން

ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތަކާއި ގަހުގެ ބައިތަކާއި      .3
ސީދާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި އަދި އެތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދޭ
ތަކެއްޗާއި އެތަކެއްޗަށް ޖެހޭބަލީގެ އަޞްލު

އެތެރެކުރެވޭނީއެކުލެވިދާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ރާއްޖެ 
މީގެ އިތުރުން. މިޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ

ފެނާއި މޫދުލޮނު ފިޔަވާ އެހެން ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ
ސޫފި، ފަނިފަކުސާ، ޖަރާސީމް އަދި އެންމެހާ
އޯގަނިޒަމް ރައްޖެ އެތެރެކުރެވޭނީ މިޤަވާއިދުގައިވާ

  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

އިންދާ ހެއްދުމަށާއި 
ރިކުރުމަށް ރާއްޖެ ޒީނަތްތެ

އެތެރެކުރާ 
ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ 

  ބައިތައް

އިންދާ ހެއްދުމަށާއި ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް      .4
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ
ބައިތައް އަދި މާމެލާމެލި ޢާއްމުގޮތެއްގައި ހުންނަންވާނީ

  .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ
  

އްގެބައްޔެރާއްޖެ އެތެރެކުރަންވާނީ އެއްވެސް     )ހ(    
ވަޞީލަތެއް އަދި އަސްލެއް ނުވަތަ ބަލިޖައްސާ

ނިޝާނެއް ނުވަތަ އަލާމާާތެއް ނެތް ގަސްގަހާގެއްސާއި
  .ގަހުގެ ބައިތައް އަދި މާމެލާމެއްޔެވެ

  
އެތެރެކުރެވޭ ތަކެއްޗަކީ ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި    )ށ(    
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އަދި. ވާންޖެހޭނެއެވެހެދިފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި 
އެތަކެއްޗާއެކު އެތަކެތީގެ ހިކިފައިވާ ބައެއް އެއްވެސް

  .މިނަވަރަކަށް އެކުލެވިފައި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
  

ގެދުއެތެރެކުރެވޭ ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ވެއްޔާއި ކާ    )ނ(    
  .ހިއްކާފައެވެބައިތައް ރަގަޅަށް ސާފުކުރެވި، ފެން

  
އެތަކެތީގެ ތެރޭގައި ފައިޓޯސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓްގައި     )ރ(    

ތި ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ކެބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަ
  .އެއްޗެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ

  
 ވައްތަރުތައް އެތަކެތީގެ ބާވަތާއި ވާނީ ންތަކެތި ހުންނަ     )ބ(    

ވަކިކޮށް އެއެއްޗެއްގެ ސައިންޓިފިކް ނަމާއި ޢާއްމުކޮށް 
  .ކިޔާ އިގިރޭސި ނަންޖަހާ ބަންދުކުރެވިފައެވެ

  
ދުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެތަކެތީގެ މޫ ބަން    )ޅ(    

ނޑި ނުވަތަ ބަން ދުކޮށްފައި ހުންނަންޖެހޭނީ ބޮނބިކު
ޕާލައިޓް، ވާރމިކިއުލަރ، ކަފަ، ޕީޓްމޮސް ނުވަތަ 

ޑުވާލާފައިވާ ނފަދަ ޖަރާސީމުގެ އަސަރު ކަރޮކްވޫލް 
  .އެއްޗަކުންނެވެ

  
މުޑުވައްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ގެންނަ އޮށް    )ކ(    

ހުންނަންޖެހޭނީ ރަގަޅަށް ސާފުކޮށް، ބަންދުކުރެވި،
ސީލްކުރެވި، ސީލްކުރެވިފައި ހުންނަ އެއްޗެއްގެ
ބޭރުގައި މުޑުވަކުގެ ސައިންޓިފިކް ނަމާ، ޢާއްމުކޮށް

  .އިގިރޭސިބަހުން ލިޔެފައެވެކިޔާނަން 
  

މުޑުވައްއޮށް ޓްރީޓްކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމަށް ބޭނުންކުރި    )އ(    
ވަރުކެމިކަލްގެ ނަމާއި، ބޭނުންކޮށްފައިވާ މިން

  .އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ
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ބަންދުކުރެވި ސީލްކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި    )ވ(    
މުޑުވައްއޮއް ފިޔަވައިއޭގެ ލޭބަލްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  .އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
  

ރާއްޖެއަށް އިތުރުކުރާ ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ    )މ(    
ބައިތައް ރާއްޖޭގައި ނުއިންދާ ނުވަތަ ބޭނުން ނުކޮށް
ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރާކަމުގައިވާނަމަ، އެތަކެތި

ންޓީނުކަރަ ހުންނަންވާނީ ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް
  .ޔުނިޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ

  
ކާގޯގެ ގޮތުގައި ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ ގެންނަ އެފަދަ    )ފ(    

ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަރަންޓީނު އޮފިސަރުންބަލާ
ގަޑިއިރު ކުރިން، ޕްލާންޓް އެންޑް 48ޗެކްކުރުމުގެ 

  .އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަްށ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
  

ކަރަންޓީނު އޮފިސަރުން އެތަކެތިބަލާ ޗެކު ކުރާނީ    )ދ(    
ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ފުރަތަމަ ބަހައްޓާތަނުން އެއްވެސް

  .ނުކަނޑާ ހުއްޓައެވެގޮތަކަށް 
  

ފައިޓޯސެނިޓަރީ 
  ސެޓްފިކެޓް ހުށަހެޅުން

އިންދުމުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ގަސްއުފެއްދުމަށް ނުވަތަ    )ހ(  .5
ވައިގެ މަގުން ގެންނަޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ކަނޑާއި 

އެންމެހާތަކެތި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނީ
އެތަކެއްޗާއެކު ފައިޓޯސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓް، ޕްލާންޓް
އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށް

  .ހުށަހެޅުމުންނެވެ
  

ފައޓޯ ސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ        
  -:ބާވަތްތަކަކީ

  ގަސްގަހާގެހި  -1      
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  މުޑުވަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ގެންނަ އޮށް  -2      
  

މުޑުވަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ގެންނަ ގަހުގެ  -3      
  ތައްބައި
  

ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ގެންނަ ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ  -4      
  ބައިތައް

  
  ރޯކަން ހުންނަ މާމެލާމެލި  -5      

  
500ގެންނަ  ޕެސެންޖަރަކުރާއްޖެ އަންނަ     )ށ(    

ގްރާމަށްވުރެ ލުއި ރޯކަންހުންނަ މާމެލާމެއްޔާއި އަދި
ތާޒާ މާމެލާމެލި ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ

އަދި މާފަތި ފަދަ ތަކެތި ފައިޓޯސެނިޓަރީމާބޮނޑި 
  .ސެޓްފިކެޓަކާނުލާ އެތެރެ ކުރެވިދާނެއެވެ

  
ކެއިންބުއިމަށާއި އެހެނިހެން 

ޖެ ރާއްބޭނުންތަކަށް 
އެތެރެކުރެވޭ ގަސްގަހާ 
  ގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް

ރާއްޖެކެއިންބުއިމާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް       .6
އެތެރެކުރާ ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް

  .ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ
  

ކެއުމަށާއި ޖަނަވާރާއި ދޫނިސޫފާސޫއްޕަށް އިންސާނުން    )ހ(    
ކާންދިނުމަށް ގެންނަ ގޮވާމާއި އެހެނިހެން އޮށުގެ
ބާވަތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާއިރު ހުންނަންޖެހޭނީ

  .ރަނގަޅަށް ހިއްކާ ބަންދުކޮށްފައެވެ
  

އިންސާނުން ކެއުމަށާއި ޖަނަވާރާއި    )ށ(    
ތަކެއްޗާއެކުދޫނިސޫފާސުއިއްޕަށް ކާންދިނުމަށް ގެންނަ 

އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި
  .ހުރެގެން ނުވާނެއެެވެ

 
އިންވޮއިސްގައި ނުހިމެނޭ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ގަހުގެ  -1      



6 
 

  ބައިތައް 
  

ގަސްގަހާ ގެއްސަށް ނުވަތ ގަހުގެ ބައިތަކަށް  -2      
  ގެއްލުންދީފާނެ ބަލީގެ އަސްލު

  
ނުވަތ ގަހުގެ ބައިތަކަށް ގަސްގަހާ ގެއްސަށް  -3      

  ބަލިޖައްސާ ވަސީލަތެއް
  

  ވެލި  -4      
  

  ދުުކާ  -5      
  

ނުން ކެއުމަށާއި ޖަނަވާރާއިއިންސާ    )ނ(    
ދޫނިސޫފާސުއިއްޕަށް ކާންދިނުމަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ

ތަކެތި ގައި ޑީޕް ފްރީޒްކޮށްގެން ގެންނަތެރޭ
  .ނުހިމެނޭނެއެވެ

  
ބޭސްފަރުވާއަށާއި ހަވާދުގެ 

ބޭނުމަށް ގެންނަ ހިކި 
ގަސްގަހާގެއްސާ ގަހުގެ 

  ބައިތައް

ހަވާދުގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއެތެރެކުރާ ބޭސްފަރުވާއަށާއި      .7
ހިކި ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް ހުންނަންވާނީ

  .ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ
  

ގޮތުގައި) herbs(ބޭސްފަރުވާއަށް އަދި ހަވާދުގެ     )ހ(    
ގެހިބޭނުންކުރުމަށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ހިކި ގަސްގަހާ

ނުވަތަ ގަސްގަހާގެހީގެ ބައިތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާއިރު
އޭގެތެރޭގައި ގަހުގެ ދިރުންހުރި އެއްވެސްބައެއް

  . ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
  

މިތަކެއްޗާއެކު  ތިރީގައި މިދަންނަވާތަކެތި އެއްވެސް    )ށ(    
  .ނުވާނެއެވެމިންވަރަކަށް ހުރެގެން 
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ގަސްގަހާގެއްސަށް ނުވަތަ ގަހުގެބައިތަކަށް  -1      
  ގެއްލުންދީފާނެ ބަލީގެ އަސްލު 

  
ގަސްގަހާގެއްސަށް ނުވަތަ ގަހުގެބައިތަކަށް ބަލިޖައްސާ  -2      

  ވަސީލަތެއް 
  

  ވެލި  -3      
  

  ދުުުކާ  -4      
  

ރާއްޖޭގައި ޢާއްމުކޮށް 
ނުހުންނަ ގަސްގަހާގެހި 

އަދި އޭގެ ބައިތައް 
  ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން

ރާއްޖޭގައި ނުހުންނަ ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ      .8
ބައިތައް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނީ ތިރީގައި

  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެ ކުރެވިފައިވާބަޔާން
  

ގަސްގަހާގެހިރާއްޖޭގައި ޢާއްމުކޮށް ނުހުންނަ     )ހ(    
އެނިމަލްރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރެވޭނީ ޕްލާންޓް އެންޑް 

ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ
  .ފަރާތްތަކަށެވެ

  
ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުގައި    )ށ(    

ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް އެދި
ހުށަހަޅާނީ، އެފަރާތެއްގެ އަސާސީ ޤަވާއިދު ނުވަތަ

ތެރޭގައިހިންގާ ޤަވާއިދުގެ މަޤްސަދުގެ 
  .ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދިރާސާކުރުން ހިމެނިފައިވާނަަމައެވެ

  
ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް ރާއްޖެއަށް އެތެެރެ    )ނ(    

ކުރުމުގެ ކުރިން މިތަކެއްޗާބެހޭ ޓެކްނިކަލް އަދި
މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ކަރުދާހެއް ޕްލާންޓްސައިންޓިފިކް 

ޔުނިޓަށްއެންޑް ެއނިމަލް ކަރަންޓީނު 
  .ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ
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ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން އިންދާ ހެއްދުމަށް ރާއްޖެ    )ރ(    

އެތެރެކުރެވޭ ގަސްގަހާގެހީގެ ސާންޕަލްނެގުމުގެ ބާރާއި
އިޚްތިޔާރު ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު

  .ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

އިންދާ ތަނަކުން ނުވަތަ ގަސްގަހާގެހި ހެއްދުމަށް    )ބ(    
އަހަރު ނުވަނީސް އެފަދަ 5ރަށަކުން މަދުވެގެން 

ގަސްގަހާގެހި އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް
  .ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެ

  
އްސާބެހޭ ރިޕޯރޓެއްރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ ގަސްގަހާގެ    )ޅ(    

12މަސްދުވަހާ  6އްޖެ އެތެރެކުރާތާ އެތަކެތި ރާ
ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް މަސްދުވަހާ ދޭތެރޭ

  .ނު ޔުނަިޓށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެކަރަންޓީ
  

އެފަދަ ގަސްގަހާގެހި އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމާއި    )ކ(    
ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުރިން، ކޮންމެ
ބާވަތަކަށް ވަކިން ޓެކްނިކަލް ރިޕޯރޓެއް ތައްޔާރުކޮށް

އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށްޕްލާންޓް 
  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

  
ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށް    )އ(    

އެފަރާތުގެ ޓެކްނިކަލް ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުމަށްފަހު
ހުއްދަލިބުމުގެ ކުރިން އެތަކެތި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި

އެނޫންވެސް އެފަދަ ގޮތަކަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ނުވަތަ
  .ދީހެދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ

  
ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ 
ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ 

  ބައިތައް

މަނާ ގަސްގަހާގެއްސާއި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުން      .9
  .ތިރީގައި އެވަނީއެވެ ގަހުގެ ބައިތައް
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 Cocosރުއް ލަކުޑި ފިޔަވައި ދިވެހި ރުކުގެ     )ހ(    

nucifera ްއެންމެހައި ބައިތައ.  
  

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާއިދަކުން    )ށ(    
ރާއްޖެ ގެނައުން މަނާކޮށްފައިވާ ގަސްގަހާގެއްސާއި

  ގަހުގެ ބައިތައް 
  

އްޔާޢިބެހޭ ޖަމް ދުނިޔޭގެ ކާނާއާއި ދަނޑުވެރިކަމާ    )ނ(    
އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ، އަދި މިޤަވާއިދުގެ) އޯ.އޭ.އެފް(

އިންވޭސިވް"އެނެކްސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި" ސްޕީސީސް

  ގަހުގެ ބައިތައް
  

ސޫފި، ފަނިފަކުސާ، 
ޖަރާސީމް އަދި އޯގަނިޒަމް 

  ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ސުއިއްޕެއް، ފަނިފަކުސާއެއް،      .10
ޖަރާސީމެއް، މޮޑިފައިޑް ނުވަތަ ޓްރާންސްޖެނިކް އަދި
އެހެންވެސް ދިރުންހުރި އެފަދަ އޯގަނިޒަމް އާއި
އެތަކެތީގެ ދިރުންހުރި ބައިތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަކީ

އެހެންނަމަވެސް މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން. މަނާކަމެކެވެ
ން އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް ރާއްޖެހުއްދަލިބިގެ

އެތެރެކުރާ ސޫފި، ފަނިފަކުސާ އަދި ޖަރާސީމް އޭގެ
  .ނުހިމެނޭނެއެވެތެރަެއކު 

  
ގަސްގަހާ ގެއްސަށް ނުވަތަ ގަހުގެ ބަޔަކަށް ގެއްލުންދޭ    )ހ(    

ތަކެއްޗާއި އަދި ބަލީގެ އަސްލު ނައްތާލުމަށް
ގެ ކާނާއާއިޕެރެސެޓޮއިޑް ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ދުނިޔޭ

ކާބޯތަކެއްޗާބެހޭ ޖަމްއިއްޔާއިން ހުއްދަކުރާ އެފަދަ
  ތަކެތި

  
ފައިދާއެއްހޯދުމަށް ބޭނުންކުރާ ސޫފި،އިޤްތިޞާދީ     )ށ(    
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ފަނިފަކުސާގެ، ޖަރާސީމު އަދި މޮޑިފައިޑް
އޯގަނިޒަމްތަކުގެ ތެރެއިން މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ

  ލިބިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ އެފަދަ ތަކެތި 
  

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއެއް 
ހޯދުމަށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ 
ސޫފި، ފަނިފަކުސާ އަދި 

  ޖަރާސީމް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާއިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ހޯދުމަށް       .11
ސޫފި ފަނިފަކުސާ އަދި ޖަރާސީމްގެ ބައިތައް ރާއްޖެ

  .އެތެރެކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ ސޫފި، ފަނިފަކުސާ،    )ހ(    
ޖަރަސީމް އަދި މޮޑިފައިޑް އޯގަނިޒަމް އެތެރެކުރެވޭނީ

ދަނޑުވެރިކަންކުރާއި އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއެއް ރާއްޖަޭގަ
ޤާނޫނީ ޝަޙްޞެއްގެ މަޤުޞަދުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ

  .ދިރާސާކުރުން ހިމެނޭފަރާތްތަކަށެވެ
  

އެފަދަ ދިރޭތަކެތި އެތެރެކުރެވޭނީ ޕްލާންޓް އެންޑް    )ށ(    
ޖިސްޓްރީއެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުގައި ރަ

  .ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ
  

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރާ އެފަދަތަކެތި    )ނ(    
އެއްޗަކާބެހޭ ޓެކްނިކަލް އަދިއެ އެތެރެކުރުމުގެ ކުރިން 
މާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް ޕްލާންޓްސައިންޓިފިކް މަޢުލޫ

އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާ
އެކަމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ފަރާތުން

  .ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ
  

އެތަކެއްޗާއެކު މިޤަވާއިދުގެ އެނެކްސްގައި ހިމެނޭ    )ރ(    
މައުލޫމާތު އެކުލެވޭގޮތަށް އެތަކެތި އުފެއްދި
  .އިންސްޓިިއުޓެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގެންނަންޖެހޭނެއެވެ

  
ތަނަކުން ނުވަތަ ރަށަކުން ޅޭއެތަކެތި ގެންގު    )ބ(    
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ވަނީސް އެހެން ތަނަކަށްއަހަރު ނު 5މަދުވެގެން 
  .ރަށަކަށް އެތަކެތި ގެންގޮސްގެން ނުވާނެއެވެނުވަތަ 

  
އެތަކެއްޗާބެހޭ ރިޕޯރޓެއް އެތަކެތި ރާއްޖެއެތެރެކުރާތާ    )ޅ(    

މަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި 12މަހާއި  6
ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށް

  .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
   

ދިނުމާއި ވިޔަފާރީގެތި އެހެން ފަރާތަކަށް އެތަކެ    )ކ(    
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން ޕްލާންޓް އެންޑް
އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުން ޤަވާއިދުން ހުއްދަ

  .ނަގަންޖެހޭނެއެވެ
  

އެތަކެތި ބަލާ ދިރާސާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެތަކެތީގެ    )އ(    
ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ޕްލާންޓް އެންޑް

  .ޓީނު ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެއެނިމަލް ކަރަން
  

ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ 
ބައިތައް އަދި މާމެލާމެލި 
  ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން

އިންދާ ހެއްދުމަށް ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް      .12
އަދި މާމެލާމެލި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރެވޭނީ ތިރީގައި

  .ގޮތުގެ މަތިންނެވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
  

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރެވޭ ގަސްގަހާގެއްސާއި    )ހ(    
ގަހުގެބައިތައް ބޭރުކުރެވޭނީ ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް
ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުން ދޫކުރާ ފައިޓޯ ސެނިޓަރީ

  .ސެޓްފިކެޓާއެކުގައެވެ
  

ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ގެންނަ ގަސްގަހާގެއްސާއި    )ށ(    
ގަހުގެ ބައިތަކަކީ ރާއްޖޭގައި އިންދައި ހައްދާ ނުވަތަ
ބޭނުންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެތަކެތި
ބެލެވޭނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާ ގަސްގަހާގެއްސާ ގަހުގެ
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  .ބައިތައް ކަމުގައެވެ
  

ޕައިޓޯސެނިޓަރީ 
ށް އެދި ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމަ

  ހުށަހެޅުން

ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުން ދޫކުރާ      .13
ފައިޓޯ ސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައި

  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

ޕައިޓޯސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ    )ހ(    
ޔުނިޓުންޓީން ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަން

އެފޯރމްގައި ސާމްޕަލް. އެކަމަށް ދޫކުރާ ފޯމަކުންނެވެ
  .މިޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސްގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

  
ފައިޓޯސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭނީ އެއްވެސް    )ށ(    

ލަތެއްސީބައްޔެއްގެ އަސްލެއް ނުވަތަ ބަލިޖައްސާ ވަ
އަދި ނިޝާނެއް ނުވަތަ އަލާމާތެއް ނެތް
ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް އަދި

  .ޔަށެވެމާމެލާމެއް
  

ފައިޓޯސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭނީ ރަނގަޅު    )ށ(    
ސިއްޙަތެއްގައި ހެދިފައިވާ ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ގަހުގެ

އަދި އެތަކެއްޗާއެކު. ބައިތައް އަދި މާމެލާމެއްޔެވެ
އެއްވެސްގަހުގެ މަރުވެފައިވާ ނުވަތަ ހިކިފައިވާބައެއް 

  .މިންވަރަކަށް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
   

ގަސްގަހާގެހި ނުވަތަ ގަހުގެ ބައިތަކަށް ފައިޓޯސެނިޓަރީ    )ނ(    
ސެޓްފިކެޓް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ހުންނަންވާނީ ގަހުގެ
ވައްތަރުތައް ވަކިކޮށް އެތަކެތީގެ އާންމުނަމާއި

އިގިރޭސިން ޖަހާސައިންޓިފިކް ނަން 
  .ބަންދުކުރެވިަފއެވެ

  
ރާއްޖެއިން ވައިގެ މަގުން ބޭރުކުރެވޭ    )ރ(    
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ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް އަދި މާމެލާމެލި
ގެ ބައިތައް ސާފުކުރެވި،ދުުުހުންނަންވާނީ ވެއްޔާއި ކާ
  .ރަގަޅަށް ފެންހިއްކާފައެވެ

  
ފައިޓޯސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރެވޭނީ ޕްލާންޓް    )ބ(    

އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުންއެންޑް 
ފީ ނަގާނޭ މިންވަރު. ފީއެއްނެގުމަށްފަހުގައެވެ

  .މިޤަވާޢިދުގެ އެނެކްސް ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ
  

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ލަކުޑި ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި      .14 ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ލަކުޑި
  .ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ

  
ރާއްޖެއެތެރެކުރާ ލަކުޑިވާންޖެހޭނީ ގަސްނުފަޅާވަރަށް    )ހ(    

  .ހުންނަ ހިކިލަކުޑި ކަމުގައެވެހިކިފައި 
  

ލަކުޑީގެ އެއްވެސް ބައްޔެއްގެ އަސްލެއް ނުވަތަ    )ށ(    
ލަތެއް އަދި ނިޝާނެއް ނުވަތަސީބަލިޖައްސާ ވަ

  .ޢަލާމާތެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ
  

ގަހުގެ ތޮށި، ދުުުލަކުޑިވާންޖެހޭނީ ވެލި، ކާ    )ނ(    
  .އެކުލެވިގެންނުވާ ކީހާފައިވާ ތަކެތިކަމުގައެވެ

   
. ގަސްލަކުޑި ރާއްޖެ އެތެރެކުރާނަމަ ހުންނަންވާނީ އެްފ    )ރ(    

ނޑައަޅާފައިވާ އައި. އޯ. އޭ ސީ އާ . ސީ . ޕީ. އިން ކަ
އެއްގޮތަށް ފަނިފަކުސާއާއި ޖަރާސީމުގެ އަސަރު 

ނޑުވާލެވިފައެވެ   .ކަ
  

ނޑުވާލި ގޮތާއި ބޭނުފަނިފަކުސާ    )ބ(     ންކުރި އާއި ޖަރާސީމުކަ
ކެމިކަލެއްގެ ނަމާއި މިންވަރު އަންގައިދޭ 
ސްޓްފިކެޓެއް، ލަކުޑި ބޭރުކުރި ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރު 

ނެސް ޕްލާންޓް އެންްޑ ޤަބޫލުކުރާ އިދާރާއަކުން ގެ 
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  .ރަންޓީނު ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެނިމަލް ކ
  

ޑީގެ ުއފެްއުދންތަްއ ލަކު
  ރާއްެޖ ެއތެރެކުުރން 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ލަކުޑީގެ އުފެއްދުންތައް       .15
  .ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށެވެ

  
ގަހާއި ގަހުގެ ބައިތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިހުރި     )ހ(    

އެންމެހައި ތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރާއިރު އެތަކެތީގެ 
ގެއްލުންދޭ ތަކެތި އަދި ބަލީގެ ތެރޭގައި ގަހަށް 

  .އެއްވެސް އަސްލެއް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ
  

  .ހުރެގެންނުވާނެއެވެ ދު އެތަކެތީގައި ވެލި އަދި ކާ    )ށ(    
  

އެތަކެތި ވާންޖެހޭނީ ގަސްނުފަޅާވަރަށް ހިކިފައިވާ    )ނ(    
  .ހިކިތަކެތިކަމުގައެވެ

  
އުފެއްދުންތައް ގޮށާއެކު ތޮށި ހުންނަ ލަކުޑީގެ       .16  ގަސްލަކުޑި 

  .މިޤަވާއިދުގައި ހިމެނޭނީގަސްލަކުޑީގެ ގޮތުގައެވެ
  

ވެލީެގ ާބވަތްަތއް ރާއްެޖ 
  އެތެރެކުުރން 

17.  
  

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ވެލީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި     
ރޯކަން ހުންނަ ގަސްގަހާގެއްސާއި ގަހުގެ ބައިތައް، 
ގަސްފަޅާފާނެއޮށް، ގަސްގަހާގެއްސަށް ގެއްލުންދޭ 
ނުވަތަ ދީފާނެ ތަކެއްޗާއި އަދި ގަހަށް ބަލިޖައްސާ 

  .އަސްލެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ
  

ގެ ބާވަތްތައް ހުންނަންވާނީ ދު ރާއްޖޭގެ އެތެރެކުރެވޭ ކާ      .18  ެގ ބާަވތްަތއް ދުކާ
  .ގޮތަށެވެ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

   
ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ ގެ ދު ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ކާ    )ހ(    

އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގަސްގަހާގެއްސަކަށް ގެއްލުންދޭ 
ނުވަތަ ދީފާނެ ތަކެއްޗާއި ގަހަށްޖެހޭ ބަލިޖައްސާ ބަލީގެ 

  .އަސްލު އެއްވެސް ވަރަކަށް ހުރެގެންނުވާނެއެވެ
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ރޯކަންހުންނަ ގަސްގަހާގެއްސާ ގަހުގެ ބައިތައް،     )ށ(    

  .ނުވާނެއެވެގަސްފަޅާފާނެއޮށް ހުރެގެން 
  

އެތެރެކުރާއިރު އެތަކެއްޗާއެކު އެތަކެތި  ދުކާ   )ނ(    
ގެންނަގައުމެއްގެ ސަރުކާރު ހުއްދަ ކުރާތަނަކުން 
ސްޓްރެލައިޒް ކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިއުމެއް މިތަކެއްޗާއެުކ 
ގެންނަވާ ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު 

  .ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެއެވެ
  

ބަްނދުކުރުަމށް މުާދ 
  ބޭނުންކުާރ ތަކެތި 

މުދާބަންދު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލަކުޑި ޕެލެޓް ރާއްޖެ       .19
އެތެރެކުރުމާމެދު ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ 

  .މަތިންނެވެ
  

މުދާ ބަންދުކުރަން ބޭނުންކުރާ ރޯ ނުވަތަ ހިކިލަކުޑިން     )ހ(    
ފައި ހުންނަ ޕެލެޓް ހުންނަންވާނީ މުދާ ދާހަ

 ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން މީތައިލް ބްރައިމައިޑް ނުވަތަ 
ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ޤަބޫލުކުރާ 

  .ފެންވަރަށް ޓްރީޓްކުރެވިފައެވެ
  

ހަދާފައި  މުދާ ބަންދުކުރުމަށް  ރޯ ނުވަތަ ހިކިލަކުޑިން     )ށ(    
 އެކު  ހުންނަ ޕެލެޓް ފަދަތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެތަކެއްޗާ

މުދާ ގެންނަ ޤައުމަކުން ހުއްދަކުރާ ތަނަކުން އެތަކެތި 
ޓްރީޓްކޮށްފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ޕްލާންޓް އެންޑް 

  .އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ 
  

މުދާ ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ރޯ ނުވަތ ހިކި    )ނ(    
ލަކުޑިން ހަދާފައި ހުންނަ ތަކެތި ޓްރީޓްކޮށްފައިވާކަމުގެ 
ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ 
ކަރަންޓީނު އޮފިސަރަކު ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު އޭގައި 
ގަހަށް ބަލިޖައްސާ އަސްލެއް ނުވަތަ ގަހަށް ގެއްލުންދޭ 
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  .ޕެސްޓެއް ނެތްކަމުގައި ކަށަވަރުވާނަމައެވެ
  

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުދާ ބަންދުކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައި     )ރ(    
ތަކެތިންނަމަ، މިތަކެތިން ގަސްގަހާގެއްސަށް ނުވަތަ 
ގަހުގެ ބައިތަކަށް ގެއްލުންދީފާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ 
ބަލީގެ އަސްލެއް ނުފެންނަހާ ހިނދަކު މިތަކެތި 

  .އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ
  

  ޕްލައިވުޑް   -1      
  

  ޕާޓިކަލް ބޯޑް   -2      
  

  ބޯޑްއޮރިއެންޓަލް ސްޓްރޭންޑް   -3      
  

ތެރަސް، ހޫނާއި ޕްރެޝަރ ނުވަތަ އެދެބައި   -4      
އިންޗި  2/1އެއްކޮށްގެން ހަދާފައި ހުންނަ 

  )ވެނީރު(ބޯމިންހުންނަ ލަކުޑިފަތި 
  

ނޑި   -5         ކީސްކު
  

  ސުތުލި   -6      
  

  ވަކަ   -7      
  

  އިންޗި ބޯމިން ނުހުންނަ ފިލާ ކޮޅުކޮޅު  6"  -8      
  

ކަރަންޓީނުުކރުުމެގ ޮގތުްނ 
  ތަކެތި ބެހެއްޓޭ 

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ ތަކެތި ތިރީގައި       .20
  .އެވަނީއެވެ

  
ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ އެއްވެސް އެއްޗަކުން ރެގިއުލޭޓް     )ހ(    

ޕެސްޓެއް ފެނުނު ތަކެތި އަދި އެތަކެތީގެ އަސަރެއް 
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  .ނުވަތަ ނިޝާނެއް ހުރިކަމަށް ފެނުނު
  

އެއްވެސް އެއްޗަކުން އެއްވެސް ރާއްޖެ އެތެރެކުރެވޭ     )ށ(    
ބާވަތެއްގެ ސުއިއްޕެއް ފަނިފަކުސާއެއް އަދި 
ޖަރާސީމެއް ފެނުނު ތަކެތި ނުވަތަ މިއިން އެއްޗެއްގެ 

  .އަސަރެއް އަދި ނިޝާނެއް ހުރިކަމަށް ފެނުނު ތަކެތި
  

  މިޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރައްޖެ ގެންނަ އެންމެހައި ތަކެތި    )ނ(    
  

މިޤަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާތަކެތި ބަލާ ޗެކުކުރާީނ     )ހ(  .21  ބަލާ ޗެކްކުރުން 
ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ފުރަތަމަ ބަހައްޓާ ޕޮއިންޓްގައި 

ނޑާ ހުއްޓައެވެ އެތަކެތި  .އެއްވެސްގޮތަކަށް ނުކަ
ނޑާބަލަންވާނީ ކަރަންޓީނު އޮފިސަރުންގެ  ކަ

  .ހާޟިރުގައެވެ
  

ފިޔަވަިއ ރާއްޖޭގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބަނދަރަކުން     )ށ(    
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތި  އެހެންވެސް ތަނަކުން

ބަލާ ޗެކްކުރުމަށް ކަރަންޓީނު އޮފިސަރަކު ފޮނުވޭނީ 
ދިވެހި ރުފިޔާގެ ) ފައްސަތޭކަ( 500.00ދުވާލަކު 

މީގެ އިތުރުން ކަރަންޓީނު . އަގެއް ނެގުމަށް ފަހުގައެވެ
އޮފިސަރުގެ ދަތުރު، ކެއުމާއި ހުރުން އަިދ 

ބޭނުންތައް  ރީ ގައި ދިމާވާ އެހެނިހެން ޒަރޫއެދަތުރު
އްޖެ އެތެރެކުރި ފަރާތުން ރާއެތަކެތި 

  .ފުއްދައިދޭންވާނެއެވެ
   

މިޤަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ތަކެތި ރާއްޖެ     )ހ(  .22  ސާންޕަްލެނގުން 
އެތެރެކުރެވޭ ސަރަހައްދު ތަކުން ބަލާ ޗެކްކުރުމުގެ 

އިޚްތިޔާރު ޕްލާންޓް ގޮތުން ސާންޕަލް ނެގުމުގެ ބާރާއި 
  .އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުގެ     )ށ(    
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ފަރާތުން ސާމްޕަލް ނަގާނީ ކަރަންޓީުނ 
  .އޮފިސަރުންނެވެ 

  
ސާންޕަލްގެ ބަލާ ޗެކް ކުރުމަށްފަހު ތަޙްލީލުކުރުމަށް       .23 ސާންޕަްލ ަނާގނެ މިްނވަރު 

ގޮތުގައި ނަގާނީ ގިނަވެގެން އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތީެގ 
އެތެރެކުރާ . އަށްވުރެ ގިނަނުވާ އަދަދެކެވެ %0.5

ތަކެތީގައި އެއަދަދު ހަމަނުވާނަމަ ނަގާނީ މުޅި 
  .އެއްޗެވެ

  
ރާއްެޖއަްށ ެއތެެރކުރާ 

ތަކެތިްނ ޮނންެރިގއުލޭޓް 
  ޕެސްޓެްއ ެފނުން 

އެއްވެސް އެއްޗަކުން ނޮންރެގިއުލޭޓް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ       .24
ޕެސްޓެއް ފެނިއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާން 

  .ކުރެވިފައި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ގަސްގަހާގެހީގެ     )ހ(    
އަސްލުން އުފެދިފައިވާ ކޮންމެއެއްޗަކުން ނަމަވެސް 

ފެންނަ ޕެސްޓެއް ފެނިއްޖެނަމަ ނޮންރެގިއުލޭޓެޑް 
ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން އެޕެސްޓެއް ނައްތާލަން 

  .ޖެހޭނެއެވެ
  

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގަސްގަހާގެހީގެ     )ށ(    
އަސްލުން އުފެދިފައިވާ އެއްޗަކުން ނޮންރެގިއުލޭޓެޑް 
ޕެސްޓެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެއެއްެޗްއ 

  .ނައްތާލަންޖެހޭނެއެވެ
  

ރާއްެޖއަްށ ެއތެެރކުރެވޭ 
އެއްޗަކުްނ ެރގިުއލޭޓެޑް 

  ޕެސްޓެއްެފުނން 

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އެއްވެސް ބާވަތަކުން       .25
ރެގިއިލޭޓެޑް ޕެސްޓެއް ފެނިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނީ 

  .ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާގޮތަށެވެ
  

ކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްޗަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެ    )ހ(    
ރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓެއް ފެނިއްޖެނަމަ ނުވަތަ 
ރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓެއްގެ އަލާމާތެއް ނުވަތަ ނިޝާނެއް 



19 
 

މުގެ ގޮތުން ފެނިއްޖެނަމަ އެތަކެތި ކަރަންޓީނު ކުރު 
ޔުނިޓުގެ  ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު 

  .ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭނެއެވެ
  

ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުގެ     )ށ(    
ފައިވާ ޓިކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ބެހެއްބެލުމުގެ ދަށުގައި 

ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ފެނުނު ރެގިއުލޭޓް ޕެސްޓް 
ދެނެގަތުމަށްފަހު ގަސްގަހާގެއްސަށް އަދި ރާއްޖޭގައި 
އުޅޭ ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުތަކަށް އެޕެސްޓަކުން ކޮށްފާނެ 
އަސަރެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ދެނެގަނެ 

ނޑުވާލުމަށް ފަހުގައެވެ   .އެތަކެތީގެ އަސްލު ކަ
    

ކަރަންޓީނުކުރާ ތަކެތިން ރެގިއުލޭޓް ޕެސްޓެއް    )ނ(    
 48ފެނުނުކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ލަސްވެގެން 

އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތަށް ޕްލާންޓް އެންޑް  ރޭ ގަޑިއިރު ތެ
  .އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުން އަންގަންވާނެއެވެ

  
ރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓެއް ފެނިއްޖެނަމަ ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ     )ރ(    

ތަކެތިން އެޕެސްޓެއް ނައްތާލުމަށް ޓްރީޓްކުރުމާއި، 
ޓްރީޓްނުކޮށް އެތަކެތި ނައްތާލުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

  .ވެރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެއެތަކެތީގެ 
  

ކަރަންޓީނުކުރުމަށް ނެގޭ ތަކެތިން ޕްސްޓް     )ބ(    
  :އެއީ. ނައްތާލުމުގައި ދެގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވިދާނެއެވެ 

  
ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުްނ   -1      

  ޕެސްޓް ނައްތާލުން 
  

ޔުނިޓުގައި ނިމަލް ކަރަންޓީނު ޕްލާންޓް އެންޑް އެ  -2      
ޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގާ އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ރަ

  ތަންތަން މެދުވެރިކޮށް ނައްތާލުން
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ޓީނު ކުރާ ތަކެތިން ރެގިއުލޭޓް ޕެސްޓެއް ންކަރަ    )ޅ(    

ގަޑިއިރުގެ  48ފެނުނުކަން އޭގެވެރިފަރާތަށް އަންގާތާ 
ތެރޭގައި އެތަކެއްޗަށް ހަދާނެގޮތެއް ބަޔާންކޮށް 
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފޯރމް ފުރުމަށްފަހު ޕްލާންޓް އެންޑް 

  .ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެއެނިމަލް 
  

ތެރޭގައި ޕްލާންޓް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަްށ  އެމުއްދަތުގެ     )ކ(    
ފޯމު ހުށަނާޅައިފިނަމަ ބެލެވޭނީ އެތަކެތީގެ 
ވެރިފަރާތުން ރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓް ފިލުވުމަށް ބޭނުން 

  .ނުވަނީކަމުގައެވެ 
  

ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ބެހެއްޓޭ ތަކެތިން ޕެސްޓް     )އ(    
 ނައްތާލެވިއްޖެ ކަމަށް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުން އެތަކެތީގެ

ދުވަހުގެ ތެރޭގިައ  7ވެރިފަރާތަށް އަންގާތާ 
ނުގެންގޮސްފިނަމަ ބެލެވޭނީ ރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓް 

  .ފިލުވުމަށް ބޭނުން ނުވަނީކަމުގައެވެ
  

ރާއްެޖ ެއތެރެކުާރ ތަކެިތން 
  ނައްާތލަްނ ޖެޭހަތކެތި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން މިޤަވައިދުގެ       .26
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ދަށުން ނައްތާލެވޭ ތަކެތި 

  .އެވަނީއެވެ
  

ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރާ ގަހުގެ އަސްލުން އުފެދިފައި ހުރި     )ހ(    
  އެއްޗަކުން ނޮންރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓެއް ފެނުނު ތަކެތި 

  
ތުން ގަހަށް ގެއްލުންދޭ ތަކެތީގެ އެތެރެކުރާ ފާަރ    )ށ(    

އަސްލެއް ނުވަތަ ބަލީގެ އަސްލެއް ފިލުވުމަށް ބޭނުން 
  ނުވާ ތަކެތި  

  
ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން މަނާކަެމއް  މިޤަވާޢިދުގައި    )ނ(    

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި 



21 
 

  
މިޤަވައިދުގެ ދަށުން ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލާނީ     )ރ(    

ފަސޭހައިން އަންދައިނުލެވޭގޮތަށް  .އަންދާލައިގެންނެވެ
ނޑުފެއްތުމާއި ވަޅުލުްނ  ހުންނަތަކެތި ނައްތާލުމުގައި ކަ

  .ފަދަގޮތެއް ޚިޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ 
  

މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓަކާނުލާ     )ބ(    
  ގެންނަ ތަކެތި 

  
ރެގިުއލޭޓެޑް ޕެްސޓު 

  ނައްާތލުން 
ރެގިއުލޭޓެޑް  ތަކެތިން ފެންނަކަރަންޓީނުކުރެވޭ        .27

ޕެސްޓް ނައްތާލުމުގަޔާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 
ނަމަވެސް ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގައި 
ޢަމަލުކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

  .ގޮތުގެމަތިންނެވެ 
  

އެއްޗެއް މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ     )ހ(    
ލުމަށް ޖެހިއްޖެނަމަ އެއެއްޗެއް ނައްތާ ނައްތާލަން

މާލީގޮތުން ހިނގާ އެންމެހައި ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާ 
  .އުފުލާނީ އެތަކެތި އެތެރެކުރި ފަރާތުންނެވެ

  
ކަރަންޓީނު ކުރުމަށް ނެގޭތަކެތީގެ ތެރެއިން     )ށ(    

ނައްތާލަންޖެހޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގައި ދެގޮތަކަށް އަމަލު 
  :އެއީ. ކުރެވިދާނެއެވެ

  
ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުްނ   -1      

  ނައްތާލުން 
  

ނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުގައި ޕްލާންޓް އެންޑް އެ  -2      
ޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގޭ އެފަދަ ޚިދުމަތްދޭ ރަ

  ތަންތަންމެދުވެރިކޮށް ނައްތާލުން
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މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ    )ނ(    
އްޖެއެތެރެކުރި ކެތި ނައްތާލަންވާނީ އެތަކެތި ރާތަ

ނޑައަޅާފަރާތަކާއި  ފަރާތް ނުވަތަ އެފަރާތުން ކަ
  .ނު އޮފިސަރެއްގެ ހާޟިރުގައެވެޓީކަރަން

   
ކަތް ހިންގުމަށް ހަމަޖައްސާގަޑީގެ އެންމެ އް ސަމަ އެ    )ރ(    

ގަޑިއިރު ކުރިން އެތަކެތީގެ  24ލަސްވެގެން 
ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް . އަންގަންވާނެއެވެވެރިފަރާތަށް 

މިމަސައްކަތް  ތެއްނުވަތަ އެފަރާތުން އައްޔަން ކުރާފަރާ
އެމަސައްކަތް ކުރާނީ  ،ކުރުމަށް ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ

  .ކަރަންޓީނު އޮފިސަރުންގެ ޙާޟިރުގައެވެ 2
  

ކަރަންޓީނު ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް     )ބ(    
މުގެ ލިޔުމެއްގައި ލި ކަނައްތާ ނައްތާލުމަށްފަހު އެތަކެތި

ޕްލާންޓް ކަރަންޓީނު އޮފިސަރާ ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް 
ނޑައަޅާ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެފަރާތުން  ކަ

ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި  48ގެން ލަސްވެ  ފަހުސޮއިކުރުމަށް 
  .ތީގެ ވެރިފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެތަކެ
  

ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ތަކެތިން ފެންނަ ރެގިއުލޭޓެޑް     )ޅ(    
ނަގާ ޕެސްޓް ނައްތާލުމުގައާއި އަދި ކަރަންޓީނުކުރުމަށް 

ތަކެތި ނައްތާލާނީ ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް 
ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުން ނަމަ އެކަމުގެ ޚިދުމަތުގެ 

ގަިއ (...) އަގެއްގޮތުން، މިޤަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
  .ގުނެގޭނެއެވެބަޔާންކުރެވިފައިވާ އަ

  
ކަރަންޓީނުުކރެޭވ ތަކެތިްނ 
ބަލި ފިލުުވމާިއ ަނއްތާަލން 
ޖެހޭ ތަކެިތ ަނއްާތލުމުެގ 

  ޚިދުަމތް ދިުނން 

ކަރަންޓީނުކުރެވޭ ތަކެތިން ރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓް       .28
ނައްތާލުމާއި އަދި ކަރަންޓީނު ކުރާ އެހެންތަކެތި 
ނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނީ ޕްލާންޓް އެންޑް 

ޤަވާއިދުގައިވާގޮތުގެ  އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުގައި
  .ޖިސްޓްރީކޮށް އެކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށެވެމަތިން ރަ 
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ތަ ކަރަންޓީނު ކުރެވޭ ތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ނުވަ    )ހ(    

ޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ޓްރީޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަ 
ތަކެތީގެ  ފަރާތްތަކުން އެމަސައްކަތް ހިންގަންވާނީ

އި ތަ އެފަރާތުން އައްޔަންކުރާފަރާތަކާވެރިފަރާތް ނުވަ
  .ކަރަންޓީނު އޮފިސަރެއްގެ ހާޟިރުގައެވެ

  
އެމަސައްކަތް ނިމުމުން ކަރްންޓީނު އޮފިސަރ އާއި     )ށ(    

ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް އަދި އެތަކެތި ނައްތާލި ނުވަތަ 
ޓްރީޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތް ސޮއިކޮށް 
ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށާއި 

 48މުދަލުގެ ވެރިފަރާތަށް ނައްތާލިތާ ލަސްވެގެން 
  .ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ

  
އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަރަންޓީނު އޮފިސަރެއް     )ރ(    

 250.00ފޮނުވޭނެ އަގަކީ ގަޑިއަކު 
  .ދިވެހިރުފިޔާއެވެ) ދުއިސައްތަފަންސާސް(

  
ނޮންެރިގއުލޭޓެޑް ޕެސްޓެްއ 

  ފެތުރުން 
ނުވަތަ ގަސްގަހާގެއްސަށް ނޮންރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓެއް       .29

ޖެހޭބައްޔެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާކަމުގެ 
މަޢުލޫމާތު އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން ޕްލާންޓް އެންޑް 

އަންނަނިވި އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަށް ލިބިއްޖެނަމަ 
  .ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

  
ޕެސްޓެއް ދެނެގަތުމަށް ތަޙްލީލުކޮށް  ނޮންރެގިއުލޭޓެޑް    )ހ(    

އަދި އެޕެސްާޓ . އެޕެސްޓެއް ދެނެގަންނަން ވާނެއެވެ
ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން 

  .ކުރަންވާނެއެވެ
  

ނޮންރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓް އިތުރަށް ފެތުރުނަ     )ށ(    
ނުދިނުމަށް ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ޕްލާންޓް 
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 .އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުން ކުރަންވާނެއެވެ
  

ފެތުރިގެން އެޕެސްޓެއް ނުވަތަ އެއެއްޗެއް    )ނ(    
އުޅޭސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް 

ނުވަތަ އެޕެސްޓެއް އަޅާފައިހުރި ނުވަތަ އެޕެސްޓެއް 
އެޕެސްޓެއްގެ އަސަރު އެކުލެވިފައިވާ ގަސްގަހާގެހި 
 .ނުވަތަ ގަހުގެ ބައިތައް ގެންދިއުން މަނާކުރަންވާނެއެވެ

  
ރެގިުއލޭޓެޑް ޕެްސޓް 

އާަދޔާ ޚިާލފަްށ ިގނަިއން 
  ފެތުރުން 

ރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް       .30
ހިސާބެއްގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން އުޅޭކަމުގެ 
މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއަކުން 
ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓަްށ 
އަންގައިފިނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން ޕްލާންޓް 
އެންޑް އެނިމަލް ކަރަންޓީނު ޔުނިޓުން 

  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
  

އެޕެސްޓެއް ނުވަތަ އެއެއްޗެއް ފެތުރިގެން     )ހ(    
އުޅޭސަރަހައްދުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދަކަށް 
އެޕެސްޓެއް ނުވަތަ އެޕެސްޓް އަޅާފައިހުރި ނުވަތަ 
އެޕެސްޓެއްގެ އަސަރު އެކުލެވިފައިވާ ގަސްގަހާގެހި 

  ނުވަތަ ގަހުގެ ބައިތައް ގެންދިއުން މަނާކުރުން
  

ފެތުރިގެން އުޅޭ ޕެސްޓެއް ނުވަތަ ބައްޔާބެހޭ     )ށ(    
  މަޢުލޫމާތު އާޢްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރުން 

  
މިޤަވާިއުދގަިއ ިހެމނޭ 

އެއްޗެްއ ޤަާވއިާދ ޚިލާފަށް 
  ރާއްެޖ ެއތެރެކުުރން 

ވާ ފަރާތްތަކާ މެދު އަޅާނެ މިޤަވާއިދާ ޚިލާފު      31
  . ފިޔަވަޅުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީއެވެ 

  
ޤަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެ     )ހ(    

އެތެރެކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެއެއްޗެއް ހޯދާ 
  .ނައްތާލެވޭނެއެވެ 
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މިޤަވާއިދުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް     )ށ(    

ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ކަމުގެ 
ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލާ އެކަމުގައި ޒިންމާވާފަރާތެއް 

 10,000.00އާއި ) އެއްހާސް ( 1,000.00
ފިޔާއާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ރު )ދިހަހާސް(
  .ރިމަނާކުރެވޭނެއެވެޖޫ
  

ގަހާއި ގަހުގެ ބާވަތްތައް  :ފައިޓޯސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓް       .32  މާނަކުުރން 
ބޭރުކުރާ ގައުމެއްގެ ޕްލާންޓް ކަރަންޓީނު 

  .މަރުކަޒުތަކުން ދޫކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސެޓްފިކެޓް
  

ހާ ހުރި ،  ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ރުއްގަސް  :ގަސްގަހާގެހި         
  .ވިނަފަތްޕިލާވެއްޔާއި ވެޔޮ އަދި ސައިޒެއްގެ 

  
ގަސްގަހާގެހި އުފެދިދާނެ ދިރުންހުރި  :ގަހުގެ ބައިތައް         

މިތަކެތީގެ ރޯބައިތައް ކަމުގައިވާ އޮށް، މޫ، ގޮޑި، 
ނޑު، މޭވާ، ގަސްގަ ޑު، އޮފި، ނިރު، ކޯދު، ނވެޔޮގަ

މަލަސް، މަލާ، ކުރި، ފަތް، ފަން، ތޮޅި، މައު، އޮފި، 
ޑި، ދަރު، ތޮށި، ޓިޝޫ، ޕޯލެން އަދި ނދަ

  .ޕްލާންޓްސެލްސް 
  

ގަސްގަހާގެއްސަށް ގެއްލުންދޭ  :ގެއްލުންދޭ ތަކެތި         
ސާ، ޖަރާސީމު، ޖަނަވާރު، ދޫނި، ސޫފާސޫފި، ފަނިފަކު 

  .ސްއަދި މިތަކެތީގެ ބި
   

ގަސްގަހާގެހީގެ ބައިތައް،  ވެފައިވާކުފީވެހަލާ  :ކާދު         
ޖަނަވާރާއި ދޫނި ސޫފާސޫފީގެ ނަޖިހާއި އެތަކެތީގެ 

  .ހަލާކުވެފައިވާ ބައިތައް
   

ކަޅުފަސް، ދޮންފަސް، ރަތްފަސް، ހިލަ،  :ވެލި         
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  .ހިލަވެލި، މަށި، އަދި ކިސަޑު
  

ގަހަށްގެއްލުންދޭ ފަންގަސް، ވައިރަސް : ބަލީގެ އަސްލު         
ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން، ނުވަތަ އަދި ބެކްޓީރިއާގެ 

. ނެއް، އަސަރެއް ނުވަތަ ޢަލާމާތްޝާއެތަކެތީގެ ނި 
ކަނާމަދުވުމުން ނުވަތަ ކެމިކަލް އަދި މެކެނިކަލް 

ގަސްގަހަށް ލިބޭގެއްލުން މީގެތެރެއަކު  ސަބަބަކުން
  .ނުހިމެނޭ

  
ވަޑާމަށް ބޭނުން  ލަކުޑީގެ ނަމުގައި  :ގަސްލަކުޑި         

ނުކީހާހުންނަ ގަސްގަޑު، ހިކިއޮފި، ކުރެވިދާނެ 
ނޑި، ހިކިދަރު، ބޮޑެތިގަސްގަހުގެ ހިކިމޫ އަދި  ހިކިދަ

  .ކީހުމަށްފަހު ތޮށިވަދެފަހުންނަފިލާ
  

ކޮށާ އަދި ކީހާފާހުންނަ ލަކުޑި : ލަކުޑީގެ އުފެއްދުން         
  .އްފިލާ އަދި ލަކުޑިން ހަދާފައި ހުންނަ ކޮންމެއެއްޗެ

  
ތޮށަލި، ފަންގެ، ސަޓާ،  :އުފެއްދުން ގަހުގެ ބައިތަކުގެ         

ނޑު އަދި މިނޫނަސް މުޅިއެތި ގަހުގެ  ރޯނު، ވަށިގަ
ބައިތައް ބޭނުން ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މިފަދަ ކޮންމެ 

  .އެއްޗެއް
  

ވެއްޔާއި އަދި ކާދުން އަދި  :ސްޓްރެލައިޒްކުރުން         
ގަސްއިންދާ މީޑިއާއަކުން ބަލީގެ އަސަރު ނައްތާލުމަށް 

އި ބަހައްޓައިގެން އެތަކެއްޗަްށ ޚާއްސަތަނެއްގަ 
  .ވަކިވަރަކަށް ހޫނުކުރުން

  
މިކަމަށް ޚާއްސަތަނެއްގައި : ފިއުމިގޭޓްކުރުން         

ބަހައްޓައިގެން ކެމިކަލްގެ ދުން ބޭނުންކޮށްގެން 
ގަސްގަހާގެއްސާއި އަދި ގަހުގެ ބައިތަކުން ގަހަށް 

  .ގެއްލުންދޭ ތަކެއްޗާއި ބަލީގެ އަސަރު ނައްތާލުން
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އިރެޑިއޭޓްކުރުމަށް ޚާއްސަތަނެއްގައި  :އިރޭޑިއޭޓްކުރުން         

ބަހައްޓައިގެން ގަސްގަހާގެއްސާއި އަދި ގަހުގެ 
ބައިތަކުން ގަހަށް ގެއްލުންދޭ ތަކެއްޗާއި ބަލީގެ 

  .މަށް ރޭޑިއޭޝަން ބޭނުންކުރުންނައްތާލު
   

އުޅޭ ގަހަށް  ރާއްޖޭގައި :ރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓް         
  .ގެއްލުންދޭ ތަކެއްޗާއި ބަލީގެ އަސްލުތައް

  
ރާއްޖޭގައި ނޫޅޭ ގަހަށް  :ރެގިއުލޭޓެޑް ޕެސްޓް ނޮން         

  .ގަހަށް ގެއްލުންދޭ ތަކެއްޗާއި ބަލީގެ އަސްލުތައް
  

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް،  :އިންވޭސިވް ސްޕީސިސް         
ތިމާވެއްޓަށް އަދި އިންސާނުންނަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ 
ކުރިން ނުހުންނަ މުޅިތަނަށް ފެތުރިގެންދާފަދަ 

  . ގަސްގަހާގެހި
  

ގަސްގަހާގެއްސަށް ނުވަތަ ގަހުގެ  :ޕެރެސޮޓައިޑް         
ބަޔަކަށް ގެއްލުންދޭ ތަކެއްޗަށް އަދި ބަލީގެ އަސްލު 
ނައްތާލުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ސޫފި، ފަނިފަކުސާ، 

  .ޖަރާސީމް އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ އޯގަނިޒަމް
  

ޔޭގެ ކާބޯތަކެއްޗާއި ކަނާއާއި ދުނި :ސީ . ޕީ . ޕީ . އައި        
އެކުލަވާލައި ދުނިޔޭގެ ވަރަށްގިނަ ބެހޭ ޖަމްޢިއްޔާއިން 

ގައުމުތަކުން އަމަލުކުރަމުން ގެންދާ 
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން "

  ".ކޮންވެންޝަން
  

ދުނިޔެގެ ކާބޯތަކެއްޗާއި ކާނާއާއި ބެޭހ  :އޯ . އޭ. އެފް         
  .ޖަމްޢިއްޔާ
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ގަހުގެ މަރުވެފައިހުރި ބައި، ދޮންވެ އަދި  :ސާފުކުރުން         
ހިކިފައި ހުންނަ ފަތްތައް ވަކިކޮށް ވެލި ފިލުވާ އަދި 

  .ފެންހިއްކާފައި ހުރުން
   

ރާއްޖޭގައި ނޫޅޭ ގަހަށް  :ގެއްލުންދީފާނެ         
ގެއްލުންދީފާނެ، ސޫފާސޫފި، ފަނިފަކްސާ އަދި 

  .ލަތްތައްސީޖަރާސީމް ފަދަ ވަ 
   

ކުރިލާ ނުހެދޭވަރަށް  ހިކިފައި : ކުރިލާ :ހިކިގަސް         
  .ހުންނަ ގަސްގަހާގެހި

          
 


