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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

އެ ތަކެތި  ތައް އުފައްދައި،ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތް ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ޑާއިކާބަންމޮނޮކްސައި
 ބެހޭ ގަވާއިދު  ދިނުމާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް

 

ވަނަ  3)ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  87/5 ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ގަވާއިދަކީމި  )ހ( .1 ފާއި ނަން ރަތަޢާ
 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. ލައިއިއެކުލަވަ ،ގެ ދަށުން ބާރުިލިބގެން މާއްދާގެ )ހ(

ބޭނުންކޮށްެގން މަހާއި މަހުގެ  އަދި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް  "ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، )ށ(  
 ބެހޭ ގަވާއިދު"  އެވެ. ދިނުމާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ލައިސަންސްތަެކތި  އެ އުފައްދަިއ، ތައްބާވަތް

ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުެގ  ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ޑާއިކާބަންމޮނޮކްސައި، މަޤްޞަދަކީ ގަވާއިދުގެ މި .2 މަޤްަޞދު 
ތަންތަނާއި، އެ ތަކެތި އުފައްދާ ހުރިހާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ހުރިހާ   އެ ތަކެތި، އިތައް އުފައްދަބާވަތް

 ލުތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.  އުސޫފާސްކޮށް ލައިސަންސް ދިނުމުގެ އި އުފެއްދުންތައް ބަލަ މަރުޙަލާއެއްގައި އެ

ބޭނުންކޮށްގެން ަމހާއި މަހުގެ ބާވަްތތަްއ  ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ޑާއިާކބަންމޮޮނކްސައި ،މި ގަވާއިދު ހިނގާނީ .3 ދާިއރާ 
މަސައްކަތްކުރާ  ށާއި، އެލާތަކަޙަމަރު އިއެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ އެންމެހަތަކެތި  އެ  ،އުފައްދައިދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ފަރާތްތަކަށާއި ތަްނތަނަށެވެ.
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  ޑާއިކާބަންމޮނޮްކަސއި

ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް 
ބޭނުންކޮްށގެން މަާހއި މަުހގެ 

އެ  ،ަތއް އުަފއްަދއިބާވަތް
އެކްސްޕޯޓްކުރާ ތަކެތި 

ތަންތަނަށް ލައިަސންސް 
 ދޫކުރުން 

މަހާއި މަހުގެ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްެގން  ޑާއިއެއްވެސް ފަރާތަކުން ކާބަން މޮނޮކްސައި )ހ( .4
ޕޯޓްކުރަންވާނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކްސް އެ ތަކެތި ، ގައި އުފަްއދައިދިވެހިރާއްޖޭ ތައްބާވަތް

 މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ހޯދުމަށްފަހުއެވެ.

މަހާއި މަހުެގ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްެގން  ޑާއިގަވާއިދުގެ ދަށުން ކާަބން ޮމނޮކްސައި މި (ށ) 
ދީފައިވާ އެއްވެސް  އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ތަކެތި އެ، އުފައްދައި ތައްބާވަތް

ފިލްަޓރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން  ޑާއިފެސިލިޓީއެއްގައި އުފެއްދޭނީ ހަމައެކަނި ކާބަން މޮނޮކްސައި
 އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކެވެ.  

ހޯުދމަށް ލައިސަްނސް 
 ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތަކެތި 

 ،އެދެންާވނީ ހޯދަން ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލައިަސންސް 4މި ގަވާއިދުގެ  )ހ( .5
، އުފައްދައި ތައްބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް "ކާބަންމޮނޮކްސައި

މި ފޯމް މިނިސްޓްރީގެ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމު" ންނެވެ.  ތަކެތި އެ
 ންވާނެއެވެ.އިޢުކުރަޝާވެބް ސައިޓުގައި 

 ޑާއި ކާބަން މޮނޮކްސައި] ހިނދަކު، އިހަޅައިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑަނާ މި )ށ(  
ތަކެތި  އެ ،އުފައްދައިބޭނުންކޮްށގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްަތއް ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް 

ހޯދުމަށްޓަކައި ައންނަނިިވ ތަކެތި މިނިސްޓްރީއަްށ  [ލައިސަންސް  އެކްސްޕޯޓުކުރުމުގެ
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބޭނުންކޮށްގެން މަާހއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް  ޑާއިމޮނޮކްސައި ކާބަން (1)   
ފުރިހަމަކޮށްފައި އޮތް  ށް އެދި އެކްސްޕޯޓުކުރުގެ ލައިސަންސަ ތަކެތި އެ، ތައްޔާރުކޮށް

 ؛އްފޯމެ

 ، ޅާ ފީކަނޑައަ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރުމަށް ލައިސަންސް (2)   

ިއ އިން ބަލަ.މަތިން އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ ގައިވާ ޮގތުގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( 8މި  ގަވާއިދުގެ  (3)   
 ހުއްދައިގެ ދޫޮކށްފައި އޮތްފަރާތްތަކަށާއި، ތަްނތަނަށް  ދީފައިވާ ފާސްކުރުމަށްފަހު، ހުއްދަ 

 ކޮޕީ. ގެޓުފިކެޓުނުވަތަ ސެ
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  ،މިނިސްޓްރީން ދޫކުރަންވާނީ ،ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކުރާ ލައިސަންސް 4މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  

ށް އެދޭ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލައިސަންސަ ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފީ 8މި ގަވާއިދުގެ 
 ލަތެއް ހާއަދި އެނޫން  އިވެސްގަބާޠިލުކުރިކަމުަލއިސަންސް  ،ފީއަކީ މި ދެއްކުމުންނެވެ.

 ފީއެއް ނޫނެވެ.އި ލިބޭނެ އަނބުރަ  މެދުވެރިވިކަމުގައިވިޔަސް

ދޫކުރިކަމަށް ލައިސަންސްގައި  ލައިސަންސް ،ަލއިސަންސްގެ މުއްދަތަކީ ދޫކުރާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން .6 ލައިސަްނސްގެ މުްއދަތު 
ދުވަހުެގ )ބާރަ( މަސް 12މި  )ބާރަ( މަސްދުވަހެވެ. 12ތާރީޚުން ފެިށގެން މީލާދީ  ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް

 ހުއްދަ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ 3ގެ ) ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 5މި ގަވާއިދުގެ  ،ތެރޭގައި
ގެ މުއްދަތު އައުކުރެވެންދެްނ ޓުފިކެޓުނުވަތަ ސެ ހުއްދަ ނަމަ، އެ  ގެ މުއްދަތު ހަަމވެއްޖެޓުފިކެޓުނުވަތަ ސެ

 ވާނެއެވެ.ޑްލައިސެންސް ވަގުތީގޮތުން ސަސްޕެން

ލައިސަންސްގެ މުއްދަުތ  ،ނަމަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު އައުކުރަން އެދޭ .7 ލައިސަްނސް ައއުކުރުން 
)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ކުރިން އެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ލައިސަންސް  1ހަމަވުމުގެ 

އަލުްނ  އުފައްދާ ތަން ތަކެތި  އެޗާއި، އްއުފައްދާ ތަކެ އައުކޮށްދެވޭނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް
 ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

ލައިސަްނސް ލިބޭ ފަރާުތގެ 

 ޒިންމާަތއް 
ބޭނުންކޮށްގެން މަހާިއ މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްާދ  އި  ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާ )ހ( .8

އިދާރާއަކުން ގަބޫލުކުރާ ގެ ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރު ،ހުންނަންވާނީތަކެތި  އްދާތަންތަނާއި އުފަ
 ތައް ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާއި ރިކޯޑު ކަމާއަދި  އެއްގޮތަށެވެ. ނިޒާމާ .ގެޕީސީ.އެޗް.އޭ.ސީ.

 .ހުންނަންވާނެއެވެ ކޮށްަފއިކައުރައްފަސޭހައިން ބެލޭނޭޮގތަށް ބަލަހައްޓައި، އެ ރެކޯޑުތައް 

އި ފިލްޓަރޑް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން، ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާ )ށ(  
އުފައްދާ ތަކެތި ، ބޭނުންކޮށްގެން މަހާިއ މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްާދ ތަންތަނާއި ސްމޯކް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތށެވެ.  ކުގައިހުންނަންވާީނ، އަންަނނިވި މިންަގނޑުތަ

 ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި ޭލބަލްކުރުުމގެ ޤައުމީ މިންގަނޑު (1)   
 (MFDA-FCD STAN 4-2014 (Rev. 1 – 2016))ނަންބަރު:

  FS1/2007/182))ނަްނބަރު:މު ގަވާއިދު ންބެހޭ އާ ތަްނތަނާ ކާބޯތަކެތީގެ ޚިދުމަތްދޭ (2)   
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 ޖެނެރަލް ޕްރިންސިޕަލް އޮފް ފުޑް ހައިޖީން (3)   

 MFDA-FCD GP 1-2018))ނަންބަރު: 

 ޤައުމީ  އުފެއްދުމުގެ ބާވަތްތައް  މަހުގެ މަހާއި ބޭނުންކޮށްެގން ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް (4)   
 MFDA-FCD STAN 03-2017 (Rev. 1 – 2019)))ނަްނބަރު:  މިންގަނޑު

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އާއިމި މާއްދާގެ )ހ(  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭނީ )ނ(  
އި ބަލަ  ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކުންއިން.ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ

 ފަރާތްތަކަށާއި ތަންަތނަށެވެ. ދޫކޮށްަފއިވާފާސްކުރުމަށްފަހު، ހުއްދަ 

ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަުހގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ތަނެްއ  އި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކްކާބަންމޮނޮކްސައިޑާ )ރ(  
ތަނުގައި އުފައްާދ އުފެއްދުންތަކަށް ލައިސަންްސ ތަން ތަނަށާއި އެތަން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ 
ފާސްކުރުމަށް  އިބަލަ ،އެމް.އެފް.ޑީ.އޭއިން ދޫކުރާ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަދޫކުރުމަށްޓަކައި 

ށް އެދޭ ފަރާތުން  ސަލައިސަން ،ޚަރަދު ދަތުރު ތަކާއިއިންތިޒާމު އިކުރަންޖެހޭ ދަތުރުގެ އެންމެހަ
 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

 ދީފައިވާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަާރތަކުްނވެސް، ލައިސަންސް )ބ(  
 އަށް ކުރަންވާނެެއވެ. ފުރިހަމަ އަންނަނިވި ަކންކަން ތެރޭގައި ގެމުއްދަތު

 ؛ތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުުރންޠުލައިސަންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު (1)   

ޑުގައިވާ ގޮތަށް ނ)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ އާއި މި މާއްދާގެ )ހ(  (2)   
 ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްެގްނ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެްއދުން؛

 ؛މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން (3)   

 ؛ލައިސަންސް ފީ ދެއްކުން (4)   

 ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ޑްރަގް  އެންޑް ފުޑް މޯލްޑިވްސް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން (5)   
 ލައިސަންސް ނަަމ، ަވގުތުން ބަލަން އެދިއްޖެ ލައިސަންސް އިދާރާއަކުން ކަމާގުޅޭ
ލައިސަންސް ދީފައިވާ ތަނުގައި ހެން ފަސޭހައިން ފެންނާނެ ،ފަދަ ގޮތަކަށްބެލޭނެ
 ؛ ހުރުން ފައިޓައިބަހައް
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 ،ފާސްކުރުމަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް އިލިބިފައިވާ ތަނާއި ތަނުގެ އުފެއްދުން ބަލަލައިސަންސް  (6)   
 އެއްބާރުލުން ދިނުން. އަށްތަނުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ފުރިހަމަ

 ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް، ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް )ޅ(  
ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރަންވާނީ،  ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް

 އުމުތަކަށެވެ.ޤަބާވަތްތައް އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ  އެ

 އުފައްަދއި،ބޭނުންކޮށްގެން މަާހއި މަހުގެ ބާވަތްތައް  އި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކްކާބަންމޮނޮކްސައިޑާ .9 ލައިސަްނސް ފީ
އެ ތަނެްއގައި  މިނިސްޓްރީއަށް ދައްކަންވާނީ، ކުރާ ތަނަކުން އަހަރީ ލައިސަންސް ފީއެކްސްޕޯޓް

ލަ ޑެއިލީ ޕްރޮސެސިންގ ކެޕޭސިޓީގެ ކޮންެމ ޖުމު އި އުފެއްދޭތަނުގަ، ތައްޔާރުކުރާ މަހުގެ އުފެއްދުންތަކަށް
 ވެ.ފައިސާގެ މިންވަރެގެ ރޭޓުން ޖެހޭ  ހާސް ރުފިޔާ( )ދިހަ ,00010/- މެޓްރިކް ޓަނަކަށް އަހަރަކަށް

 ފާސްުކރުން އި ބަލަ

 
 އި ކުރިން އެންގުމަާކނުލަ ންތައް،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަްނސް ލިބިފައިވާ ތަނާއި ަތނުގެ އުފެއްދު .10

ނުވަަތ ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ  . އަށްނުވަތަ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އަށްފާސްކުރުމުގެ ބާރު މިިނސްޓްރީއި ބަލަ
 އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޕްރޮޑަކްޓް ޓްރޭެސބިލިޓީ 
 ރިކޯލް ކުރުން  އި،ނިޒާމާ 

 

 ންދެން ނުަވތަހުރިހާ މަުރޙަލާއެއް ނިމެ މަހުން އުފެއްުދންތައް އުފެއްދުމުގެމަސްބޭނީއްސުރެ  )ހ( .11
 ،ޓްރޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ފޯރުކޮްށދެވެންެދންގަންަނ ފަރާތާ ހަމައަށް  ،ތައްމަހުގެ ބާވަތް  ހާއިމަ

 ހުންނަންވާނެއެވެ. ޤާއިމުކޮށްަފއިމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތުން 

ލަތެއް ހާލަން ނުަވތަ ރިކޯލްކުރަންޖެހޭ އިްއތަނެ ތައްއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތް )ށ(  
ަލން ނުވަތަ ރިކޯލްކުރަން އެންުގމުގެ ބާރު އެމް.އެފް.ޑީ.އޭއަށް އިއްތަނެ ،ނަމަ މެދުވެރިވެއްޖެ

އެމް.އެފް.ޑީ.އޭއިން މިނިސްޓްރީއަށް  ،އެ މަޢުލޫމާތު ،ލިބިގެންވެއެވެ. މިގޮތަްށ، އެންުގމަށްފަހު
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ކުރަންޖެހިއްޖެ  ލަން ނުވަތަ ރިކޯލްއިއްތަނެއެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް  )ނ(  
ލާީނ އިްއތަނެއެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވި މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ، ނަމަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ

 ،ންނުވަތަ އުފެއްދި ފަރާތުފަރާތުން އެކްސްޕޯޓްކުރި ތަކެތި  އެ ،ނުވަތަ ރިކޯލްކުރަންވާނީ
  އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.ގުޅޭ ގޮތުން  މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކަމާ އާއި އެމްއެފްޑީއޭ
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 ަމހާއި މަހުގެ ބާވަްތތަކުގެ ފައިވާދައިއުފައްކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ބޭނުްނކޮށްގެން  )ހ( .12 ލޭބަލްކުރުން 
 ނުފޮހެވޭޮގތަްށ އިނގިރޭސި ބަހުން  ހެންނގޭނޭގައި އެކަން އެލުލޭބަ 

This product is Carbon Monoxide treated”"  ްއަދި ލޭބަްލ  އޮންނަންވާނެއެވެ.ލިޔެފައި މިގޮތަށ
ފައިވާ "ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި ޭލބަލްކުރުމުގެ ޤައުީމ ޅައިހުންނަންވާނީ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިން ކަނޑައަ

 ގައިވާ ގޮތަށެވެ. ޑު"ނމިންގަ

 ގައި އެކަން ލުމަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ޭލބަ ފައިވާދައިއުފައްބޭނުންކޮށްގެްނ  ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް (ށ)  
 "”This product is filtered smoke treated ،ނުޮފހެވޭގޮތަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ހެންނގޭނޭއެ

އަދި ލޭބަލް ހުންަނންވާނީ އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިން  ލިޔެފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.މިގޮތަށް 
 ގޮތަށެވެ.ގައިވާ  ޑު"ނފައިވާ "ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި ޭލބަލްކުރުމުގެ ޤައުމީ މިންގަޅައިކަނޑައަ

، ުރމާއި ެއއްކު މަޢުލޫމާތު
، މަޢުލޫމާތު ބެލެެހއްޓުާމއި

 ދިނުން ކޮށް ފޯރު މަޢުލޫމާތު

 ޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ކާބަން މޮނޮކްސައި ލިބިގެން، ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް މި )ހ( .13
 ފައިވާ ލައިސަންސް ލިބި ،މަޢުލޫާމތުމަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކާބެހޭ  އުފައްދާބޭނުންކޮށްެގން 

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަކަށް އެއްކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި  ،ފަރާތުން
 ންވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަ މަޢުލޫމާތުމި 

ގެ ދުވަހު)ފަހެއް( އަހަރު 5މަދުވެގެްނ ، ށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ )ށ(  
 އެކަމާ  ،ނަމަ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މައްަސލައެއް ޖެހިއްޖެ ތެރިކަމާއެކުކައުރައްމުއްދަތަށް 

 މައްސަލަ ވަކިގޮތަކަށް ނިމެންދެން ބަލަހައްަޓންވާނެއެވެ. ،ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ތެދު، ފުރިހަމަ  މަޢުލޫމާތަކީގެ ދަށުން އެއްކޮށް ބަލަހައްޓާ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްޭދ  މި މާއްދާގެ )ހ( )ނ(  
 ވާންވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުކަމަށް

 (ރ)  
 
 

މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ  އުފައްދާބޭނުންކޮށްގެން ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް  ޑާއިކާބަން މޮނޮކްސައި
މި ގަވާއިދުގެ  ،ދައުލަތުގެ ކަާމބެޭހ އިދާރާތަކުން ބޭުނންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،މަޢުލޫމާތު

 .ންލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ަފރާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެދަށު

 ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މިިނސްޓްރީން ދޫކުރާ ލައިސަންސްތަކާބެހޭ މަޢުލޫާމތު ހިމެނޭ (ބ)  
އެ ރަޖިސްޓަރީ  ،އެކުލަވައިލައިރީއެއް މިނިސްޓްރީން ޤައުމީ ރަޖިސްޓަ ބެހޭލައިސަންސާ

 މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ  ،ލޫމާތުޢުތިރީގައިވާ މަ ،ރީގައިބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. މި ރަޖިސްޓަ
 ނުވަތަ ޭބނުންވާ ގޮތަކަްށ ހިމަނަންވާނެއެވެ. ގޮތަކަށް
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 ،ފަރާތްތައް ނުމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ހޯދަން އެދު (1)   

 ، ފަރާތާބެހޭ ަމޢުލޫމާތު ނުދެވު ލައިސަންސް (2)   

ހިފެހެއްޓޭ  ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ަލއިސަންސާއި، އައުކޮށްދެވޭ ލައިސަންސާއި (3)   
 ކުރެވޭ ލައިސަންސާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.ޠިލުލައިސަންސާއި، ބާ

 ،އްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިވެޢަމަލުކުރާ ފަރާތްތައް މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން .14 ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން 
ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން އިދާީރ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަްށ  15މި ގަވާއިދުގެ 
 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުމަށް  ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކި މި ގަވާއިދުގައި ވަކި )ހ(  
 ޮގތާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ކުރުން. ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެ ފައިވާ ގޮތްނޫން އެހެންޅައިކަމެއް، ކަނޑައަ

 މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަނާކަމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކުރުން. )ށ(  

 ހާއި މަހުގެ ބާވަްތތައްޓްރީޓްކޮށްގެން އުފައްދާ މަ ނުވަތަ ފިްލަޓރޑް ސްމޯކް ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް )ނ(  
ބޭނުންކޮށްގެްނ ނުވަތަ ފިލްަޓރޑް ސްމޯކް ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް  ،އިމްޕޯޓްކުރުން މަނާ ޤައުމަކަށް

 މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތަްއ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން. އުފައްދާ

މަސްވެރިކަންކުރުމަށާއި އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް މަހާއި މަހުގެ "އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތަކަށް ވިއްކުމަށް  (ރ)  
   އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އެކުއަކަލްޗަރކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު"ގެ

ކާބަންޮމނޮކްސައިޑް  ތަނެއްގައި ފައިވާގައިވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސެސިންގ ލައިސަންސް ނަ 5
 ޓްރީޓްކުރުން.

ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ކާބަންޮމނޮކްސައިޑް  ންސް ލިބިފައިނުވާ ފަރާތަކުންމި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަ (ބ)  
އުފެއްދުން ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެިހރާއްޖޭގައި މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައްސްމޯކް 

 .އެކްސްޕޯޓްކުރުން

ކާަބންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްެގން  ފަާރތަކުންްނސް ލިބިފައިނުވާ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަ (ޅ)  
 ނުވަތަ އެްކސްޕޯޓްކުރުން. އުފެއްދުންދިވެހިރާއްޖޭގައި މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް 
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 ނުވާޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ފުރިހަމަ ޓަކައި، ލައިސަންސް ހޯދުމަށް (ކ)  
 ހުށަހެޅުން.މަޢުލޫމާތު 

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިާވ ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވުން ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ  މި (އ)  
ތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަުލ ނުކުރުން ނުވަތަ ލައިސަންސްގެ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޠުޝަރު

، ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި އޮތް ހާލަތެއްގައި ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރުމާއިމަލުޢަ
 . ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން އިޞްލާޙުނުކުރުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއަށް ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ނުދިނުން ނުވަތަ  13މި ގަވާއިދުގެ  (ވ)  
 ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުން.

ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކުގައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަްށ  8މި ގަވާއިދުގެ  (މ)  
 ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން.ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް 

މި ގަވާއިދާ  ،ކަމަކަށް އެހީތެރިވުމާއި ކުރަން އުޅުމާއި، އެފަދަ  މި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކަމެއް  (ފ)  
 ޚިލާފަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުން. 

ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކުން އެހެްނ ފަރާތަކަށް  މި ގަވާއިދުގެ (ދ)  
 ަބންދުކޮށްދިުނން. މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ބޭނުްނކޮށްގެން ނުވަތަ ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް 

ނުވަތަ ފިލްަޓރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަާހއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ހުއްދަ ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް  (ތ)  
 ދީފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަެނއްގައި މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދުކުރުން. 

ފިޔަވަޅެއްގެގޮތުގައި، އަންނަނިވި ޮގތްތަކުގެ  އަޅާމި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތަކާމެދު އިދާރީގޮތުން  )ހ( .15 އިާދރީ ފިޔަަވޅު އެުޅން 
ށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކަތެރެއިން ގޮތަކަށް ނުވަތަ އަންަނނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތްތަކަ

 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 ބޮޑު ވުރެ  )ދެހާސް ރުފިޔާ( އަށް 2000/-  ،ކޮށްފިނަމަ ކަމެއް ޚިލާފު ގަވާއިދާ މި (1)   
 ދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން.އަ

 ލައިސަންސް  ދަށުން ދޫކޮްށފައިވާ ގަވާއިދުގެ މި ،ފަރާތަށް ޚިލާފުވާ ގަވާއިދާ މި (2)   
 .ހިފެހެއްޓުން
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 ލައިސަންސް ދަުށން ދޫކޮްށފައިވާ ގަވާއިދުގެ މި ފަރާަތށް، ޚިލާފުވާ ގަވާއިދާ މި (3)   
 ބާޠިލުކުރުން.

 ނުވަތަ ގޮތަށް ގައިވާވަނަ ނަންބަރު ( 2)ވަނަ ނަންބަރާއި، ( 1) ގެ( ހ) މާއްދާގެ މި (4)   
 .ޢަމަލުކުުރން ގޮތަށް ވަަނ ނަންބަރުގައިވާ( 3) ވަނަ ނަންބަރާއި( 1)

 ގައި ބަޔާންކުރާވަނަ ނަންބަރު( 1މި މާއްދާގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
 ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިދާރީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ ނުވަތަ  ،ންމުމި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވު )ނ(  
ފައިވާ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ދައިޖޫރިމަނާކުރުމަކީ، މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަ 

ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އެފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ޢަމަލާމެދު  ގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއް
 ނޫނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމެއް

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިެގން  ގަވާއިދުގެ ދަށުން އިދާރީ ިފޔަވަޅު އެޅުމުގައި މި މި (ރ)  
ކީ  ޚުޞަފެއްދުމެއް އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތަކީ ނުވަތަ ޝައު އެމަހުގެ ބާވަތް އުފައްދާ ފަރާތާއި 

ކަމަކަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކާ މެދު  މެދު ނުވަތަ އެ ފަރާތާ ދެ އެ ،ދެފަރާތެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް
ތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ޚްފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިދާރީ މި

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

 ޢަމަލުކުރަން ގަާވިއދަށް 
 

ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި )ހ( .16
 ގެންނެވެ.ފެށި

 "ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ) R-87/2017ފެށުމާއެކު، ގަވާއިދު ނަންބަރު ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  މި )ށ(  
އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ތަކެތި  އެ  އުފައްދައި، ތައްބޭނުންކޮށްެގން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތް

 އުވުނީއެވެ. ލައިސަންސްދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު"

ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނަމަވެސް، އެ އޮތް  ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި މި މާއްދާގެ )ށ( )ނ(  
 ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް، އެ ލައިސެންސްގެ މުއްދަތަށް ދެމިއޮންނާނެއެވެ.
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ގަވާއިދުގެ  ހިނދަކު، މި ހައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ނުވާ .17 މާނަ 
 ބޭނުމަށްޓަކައި އަްނނަނިވި ލަފުުޒ ނުވަތަ ޢިބާރާތުގެ މާނައަކީ: 

މަސްވެރިކަމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ޙަވާލުވެފައިާވ  ،ބުނެފައި އެވަނީ ށްކަމަ"މިނިސްޓްރީ"   
 ވުޒާރާއަށެވެ.

 
 މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށެވެ. ،ބުނެފައި އެވަނީ ށްކަމަ "އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ"  

 
 ތާޒާ  ،ބުނެފައި އެވަނީ ށް " ކަމަ"ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން  

" ސްމޯކް ފިލްޓަރޑް" ނުވަތަ ]ކާބަންމޮނޮކްަސއިޑް[  ކުލަ ހުންނަ  ބާވަތްތަކުގައި މަހުގެ މަހާއި
 .ދެމެހެއްޓުަމށެވެ މުއްދަތަކަށް ދިގު ުކލަ އެ ،ބަދަލުކޮށް ބޭނުންކޮށްެގން

 
ދުރަތީގޮތުން އެކުލެވިގެްނވާ ޤުަވއިގައި  ،ބުނެފައި އެވަނީ ށްކަމަ"މޮޑިފައިޑް އެޓްމޮސްފިއަރ ޕެކޭޖިންގ"   

ބަންދުކުރާ ތާޒާ މަސް  އަޅައިގެންކާބަންމޮނޮކްސައިޑް  ،ގޭހުގެ މިންވަރަށް ބަދަލުގެނަުއމާއެކު
 ކުރުމަށެވެ.ބަންދު
 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ  5މި ގަވާއިދުގެ  ،ބުނެފައި އެވަނީ ށް" ކަމަ"ލައިސަންސް  
 އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އެ ތަކެތި، ރުކޮށްތައްޔާ  ތައް"ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްެގން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތް

އްދާ ތަްނތަނުގެ ލައިސަްނސް" ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ޭބުނންކޮށްގެން މަހާއި ަމހުގެ ބާަވްތ އުފަ ޓަކައި
 އަށެވެ.

ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮްށގެން  ،ބުނެފައި އެވަނީ ށްކަމަ"ގަތް ފަރާތް / ގަންނަ ފަރާތް"   
 ފަރާަތށެވެ. ންނަފައިވާ މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް ގަދައިއުފައް

ފައިވާ ަމހާއި ދައިކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައް ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"ރީކޯލް ކުރުން"   
 އެކްސްޕޯޓްކުރި ތަކެތި އަނބުރާ ގެނައުމަށެވެ.، މަހުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރި ފަރާތަށް

ަފއިވާ ދައިންކޮށްގެން އުފައްކާބަންމޮނޮކްަސއިޑް ބޭނު ،ބުނެފައި އެވަނީ ށްކަމަ"ރީޕްރޮސެސް ކުރުން"   
 މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތަކުން އިތުުރ ބާވަތެއް އުފެއްދުމަށެވެ.
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ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުްނ މަހާއި މަހުެގ  ،އެވަނީ ުބނެފައި ށްކަމަ "ޕްރޮސެސިންގ ލައިސަންސް"  
 ށެވެ.އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ތަންަތުނން ނަގަންޖެހޭ ލައިސަންސަ

ސިސިސް ކްރިޓިކަލް ކޮންޓްރޯލް ހެޒަރޑް އެނޭލި  ،އެވަނީ ބުނެފައި ށްކަމަ "އެޗް.އޭ.ސީ.ސީ.ޕީ"   
 ށެވެ.ތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ނިޒާމަކައުކާބޯތަކެތި ަތއްޔާރުކުރުމުގެ ރައް ނުވަތަ ސްޕޮއިންޓް
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