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ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ތަޢާރަފު

.1

ރިޕޯޓުކުރުން

.2

ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު

.3

(ހ)

މި ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 10/2014 :މަނީ ލޯންޑްރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް
ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  24ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެމަތީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދާ ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ނަގުދު ފައިސާގެ
މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް
ކަނޑައެޅުމަށާއި ،ހިފެހެއްޓޭ ފައިސާއާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެގޮތް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި އެ
ޤާނޫނުގެ  75ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ
ގަ ވާ އި ދެ ކެ ވެ.

(ށ)

މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ[ ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ ބޭރުކުރާ ނަގުދު ފައިސާ
ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ގަވާއިދު] އެވެ.

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާނަމަ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާނަމަ މޯލްޑިވްސް
ކަސްޓަމްސް

ސަރވިސްއަށް

ރިޕޯޓުކުރުމަށް

މޯލްޑިވްސް

މަނިޓަރީ

އޮތޯރިޓީން

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ ނަގުދު ފައިސާ ،ވައިގެމަގުން
ނުވަތަ ކަނޑުގެމަގުން ނުވަތަ ކުރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް
ނުވަތަ އެހެންގޮތަކުންވިޔަސް ،އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާނަމަ
ނުވަތަ ބޭރުކުރާނަމަ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް މޯލްޑިވްސް
ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ރެގިއުލޭޓްކުރާ
ބޭންކަކުން ނުވަތަ މި ނޫންވެސް މާލީ އިދާރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ނުވަތަ
ބޭރު ކުރާ ނަގުދު ފައިސާ މިމާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރިޕޯޓުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ  2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ނަގުދު ފައިސާ ރިޕޯޓުކުރަން ޖެހޭނީ އެފައިސާ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށް ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް
ހެދުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ކަސްޓަމްސް ކްލިއަރެންސް ނިންމުމުގެ ކުރިންނެވެ.

3

ހިފެހެއްޓުން

.4

ހިފެހެއްޓޭ ފައިސާއާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

.5

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ
އެހެންނަމަވެސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިނުވާ ނަގުދު ފައިސާއަކީ މަނީލޯންޑްރިންގެ ޢަމަލަކާ
ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ޢަމަލަކާ ގުޅުންހުރި ފައިސާއެއް ކަމަށް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ ،ނުވަތަ މި ގަވާއިދުގެ
ދަށުން ރިޕޯޓުކުރުމުގައި ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާނަމަ ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސްއިން އެނަގުދު ފައިސާ ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ހިފެހެއްޓުމުގައި
އެފައިސާ އެތެރެކުރަން ނުވަތަ ބޭރުކުރަން އުޅުނު ފަރާތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ތަކެތި
ކަސްޓަމްސް އަށް ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓޭ ނަގުދު ފައިސާއަކީ ކޮންގޮތަކުން ހޯދުނު
ފައިސާއެއް ކަމާމެދު މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އެފަރާތަކާ ސުވާލުކުރުމުން
ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ހިފަހައްޓާ ނަގުދު
ފައިސާ ،ހިފަހައްޓާފައިވާކަން ސަބަބާއެކު ،އެފައިސާ އެތެރެކުރަން ނުވަތަ ބޭރުކުރަން
އުޅުނު ފަރާތަށް ލަސްވެގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް
ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އަންގަންވާނެއެވެ .ހިފަހައްޓާފައިވާ ނަގުދު ފައިސާއަކީ
ކުރިއަރ ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޕޯސްޓުން ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކުންވެސް ރާއްޖެއަށް
އެތެރެކުރި ނުވަތަ ބޭރުކުރަން އުޅުނު ފައިސާނަމަ ،އެ ފައިސާ ހިފަހައްޓާފައިވާކަން
ސަބަބާއެކު ބަޔާންކޮށް އެފައިސާ އެތެރެކުރި ނުވަތަ ބޭރުކުރަން އުޅުނު ފަރާތުގެ ދާއިމީ
އެޑްރެސް ނުވަތަ އެންމެފަހުގެ އެޑްރެހަށް ރަޖިސްޓާޑް ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި
ލަސްވެގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެލިއުން ޕޯސްޓް އޮފީހާ
ހަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.

(ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހިފަހެއްޓޭ ނަގުދު ފައިސާ ،އަންނަނިވި
ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުނުތާ ގިނަވެގެން ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައި އެ ފައިސާ އެތެރެކުރަން ނުވަތަ ބޭރުކުރަން އުޅުނު ފަރާތާ ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
.1

އެ ފައިސާއަކީ މަނީލޯންޑްރިންގެ ޢަމަލަކާ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް
ކުރުމުގެ ޢަމަލަކާ ގުޅުންހުރި ފައިސާއެއް ނޫންކަން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް
ސަރވިސްއަށް ޔަގީންވުން؛

.2

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ
މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ގަބޫލުކުރެވުން
ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްފައިވުން.

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހިފަހެއްޓޭ ނަގުދު ފައިސާ ،އެ ފައިސާ

4

ހިފެހެއްޓުނުތާ ( 24ސައުވީސް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ،އެ ފައިސާއަކީ މަނީލޯންޑްރިންގގެ
ޢަމަލަކާ ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ޢަމަލަކާ ގުޅުންހުރި ފައިސާއެއް
ނޫންކަން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށް ޔަގީންނުވާނަމަ ،ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް
ކަސްޓަމްސް

ސަރވިސްއަށް

ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ

ރިޕޯޓުގައި

ހިމަނާފައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ރަނގަޅުކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ
އެމަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްފައިނުވާނަމަ ،އެކަން އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
ޕޯސްޓުން ނުވަ ަ
ތ
ކްރިއަރސަރވިސް
މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ނުވަތަ
އެތެރެކުރެވޭތަކެތި

.6

ގަވާއިދާ ޚިލާފު ާ
ވ
ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން

.7

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

.8

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުން

.9

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ތަކެތީގެ
ތެރޭގައި ،އެމިންވަރެއްގެ ފައިސާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާނަމަ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން
ބޭރުކުރާނަމަ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ
އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހުރިކަމަށް
ޕޯސްޓުގެ ނުވަތަ ކުރިއަރ ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް އެނގޭ ޙާލަތުގައި ،އެމަޢުލޫމާތު
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާ ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް އޮންނަ މަސްއޫލިއްޔަތާ
ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއި ،ހިފެހެއްޓޭ ނަގުދު ފައިސާއާ ގުޅިގެން އެ ފައިސާ އެތެރެކުރަން ނުވަތަ
ބޭރުކުރަން އުޅުނު ފަރާތަކާ ސުވާލުކުރުމުން ޖަވާބު ދިނުމަށް އިންކާރުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު
ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ލަސްވެގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް
މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗާއި ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނީ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
.1

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

.2

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

.3

ހިފެހެއްޓޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު އެތަކެތީގެ ވެރިފަރާތަށް

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ފެށިގެންނެވެ.
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cscmwTcswk

CUSTOMS

q k
a ralqkiD CE
qnCE

MALDIVES CUSTOMS SERVICE
REPUBLIC OF MALDIVES

CASH DECLARATION

PLEASE COMPLETE THE INFORMATION USING CAPITAL LETTERS

.eveSAvqwarukqnunEb urukaw qlaTipek qSamuvqwerukamahiruf utAmUlqWam qnuhab isErigniw
7. ADDRESS IN MALDIVES
FOREIGN CURRENCY

Asiwaf urEb

1. TYPE OF CASH

qtavAb egAsiwaf

(egEjqwAr ihevid ) qserqDew

LOCAL CURRENCY

Ayifur ihevid

2. NAME (AS MENTIONED IN PASSPORT)

8. OCCUPATION

3.DATE OF BIRTH

9. VESSEL/FLIGHT AND DATE

4. PASSPORT NUMBER

10. PORT OF EMBARKATION / DISEMBARKATION

5. NATIONALITY

11. PURPOSE OF TAKING IN/OUT OF MALDIVES

6. COUNTRY OF RESIDENCE

12. CONSIGNEE

qtakqwasam Aruk

(qSatog AviwaguTOpqsAp) qnan

qKIrAt idaw qTiwalqf / udnaLuw

qKIrAt qnafuw

urabqnan qTOpqsAp

umuwaQ Ad /anqnaw

qnunEb anqneg/Adqneg

utayqwimuwaQ

umuwag ELuwirid

qtArafirev

PLEASE USE THE TABLE BELOW TO DESCRIBE THE QUANTITY

.eveSAvqwarukqnunEb qlabET AviwagIrit qSamurukqnAyab udadaW ge Asiwaf
TYPE OF CURRENCY

qtavAb egAsiwaf

AMOUNT OF CASH

EXCHANGE RATE

qTEr qjqnEcqsqkew

udadaW egAsiwaf urEb

AMOUNT (MRF)

(qniwAyifurihevid) udadaw

TOTAL AMOUNT

udadaW alqmuj

FOR CUSTOMS PURPOSE ONLY

I HEREBY DECLARE THAT ALL THE INFORMATION
GIVEN ABOVE ARE TRUE AND CORRECT

qSamunEb egqsqmaTqsak inakewamah

.evemavurArqQiw uDnaguLaw evqsabqwew qSamakutAmUlqWam udet InaviwafId iwagItam

SIGNATURE: .................................................................................

iwos

NAME: ............................................................................................. .

qnan

DATE: .................................................................................................

qKIrAt

6

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް
y

y

y

y

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

