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ރ ު
ރމާއި ބޭ ު
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ިސ
ސރވ ް
ސ ަޓމް ް
ޯމލްޑިވް ް
ސ ަ
ސ ަކ ް
ހ1
ސަފް ާ

c
ތަޢާރުފް:
މިއީ ،ރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެއްޗާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާ ތަކެއްޗާއި،
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ ހުއްދަ
ތ
ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެކެވެ.ހުއްދަ ބޭނުންވާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ނުވަ ަ
ބޭރުކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ ގޮތާއި ،އެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް ގެންނަނަމަ ،ނުވަތަ ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ގެންދާނަމަ ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ވެސް މިލިޔުމުގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ .މި
ނ
ލިޔުމުގައިހިމަނާފައިވާ ބާވަތްތަކަކީ މިލިޔުން އެކުލަވާލެވުނު ތާރީޚާ ހަމައަށް އެކި ޤާނޫނުތަކު ް
ކ
ރާއްޖެއަށް ގެނައުން ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުން މަނާ ކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި ،ސަރުކާރުގެ އެ ި
އިދާރާތަކުން ރެގިޔުލޭޓް ކުރާ ތަކެއްޗެވެ.
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ހ1
ސަފް ާ

ނ ަތ ެކތި
ި
ރ ްއޖެ ައ ް
ދ ެވހި ާ
ނ ަމ ާ
ރ ް
ކ ު
ށ ެއ ެތ ެރ ު

1

ށ ަފ ިއވާ ަތ ެކތި(
ނ ޮކ ް
ބހޭ ޤާ ޫ
ބ ާޔ ް
ސތުވާ ަތ ެކ ްއޗާ ެ
ސތުވާ ަތ ެކތި ) ަމ ް
ކ ެރވި ަފ ިއވާ ަމ ް
ަމ ާ
ނގެ ަޖ ުދ ަވލު ަ 1ގއި ަ
ނ ު
ނ ު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ
ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(
މައްސަލަ

ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްޓަކާ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއަށް

ފޮނުވޭނެއެވެ.

2

ިސލާމް ީ
ނ ަނ ޮފތްަ ،މ ަޖ ްއލާ،
ނގެ ައ ް
އ ް
ކ ެރ ުހ ް
ސލު ަތކާ ޚިލާފު ވާ ަހ ަކ ލ ެިޔ ަފއި ުހ ް
ނ ުހ ް
ދ ު
ނ ަވ ަތ ެއ ަފ ަދ ު
ނ ަނ ު
ިސ ެކ ްޓ ަފ ަދ ަތ ެކ ްއޗާއި،
ޫ
ނ ަނ ޓޭޕް ،ޑ ް
ނ ް
ސ ަފ ަދ ަތ ެކ ްއޗާއި ،މި ަފ ަދ ވާ ަހ ަކ އާއި ަމ ް
ނ ަޒ ުރ ައޅާ ަފއި ުހ ް
ށ ހިތޭ ަފ ަދ ަތ ެކތި
ނތް ެތރި ޮކ ް
ީނ ް
ށ ިއހާ ާ
އ ް
ިސލާމްދ ަ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑާ
ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު ،ޝަރީޢަތަށް
ފޮނުވުމަށްޓަކާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

އިސްތިސްނާ

3

ލިޔުމަކުން ލިބިގެން އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތި މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ބ ުދ
ނ ގެ ް
ކ ަރ ް
ައޅު ަކ ް
ނ ު
ނގުޅޭ ު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ
ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

4

ޢިލްމީ ބޭނުމަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްގެ ހުއްދަ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު(
މައްސަލަ

ތަޙްޤީޤް

ކުރުމަށްފަހު،

ޝަރީޢަތަށް

ފޮނުވުމަށްޓަކާ

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ރ އޫ ުރ
ި
ދ ޭ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ
ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު(
މައްސަލަ

ތަޙްޤީޤް

ކުރުމަށްފަހު،

ޝަރީޢަތަށް

ފޮނުވުމަށްޓަކާ

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
ހ2
ސަފް ާ

ނ
ނ ކާޑ ު )ޖި ް
ނ ަތ ްއ ަދ ްއ ަކ ިއ ޭ
ޮއރި ާޔ ް
ނސީ ގުޅު ް
ނ ަޒ ުރ ުހރި ޮފ ޯޓއާއި ިފލްމާއި ޖި ް
ނސީ ގު ަނ ަވ ް
ދ ަމ ް

5

ދ ިފލްމާއިޮ ،ފ ޯޓއާއި ،މި ަފ ަދ
ސި ަފ ޮކ ް
ނ ަޒ ުރ ަދ ްއ ަކ ިއ ޭ
ނގާ ަމ ް
ނސީ ގުޅު ް
ދ ައޑާއި ،ވާ ަހ ަކ އާއި ،ޖި ް
ށ ޭ
ނ ިހ ް
ނގު ަމ ް
ނ ަޒ ާ
ނ ަނ ޑ ް
ށ ަޓކާ
ނސީ ގުޅު ް
ިސ ެކޓް ،ޓޭޕް ަފ ަދ ަތ ެކ ްއޗާއި ،ޖި ް
ަމ ް
ރއި ައޑާއި ،ވާ ަހ ަކ ައޅާ ަފއި ުހ ް
ނ ިހ ް
ދ ަފއިވާ ަތ ެކތި(
ދ ޮގ ަތ ް
ނ ސި ަފ ޮކ ް
ށ ަހ ާ
ށ ޭ
ޖި ް
ނސީ ގު ަނ ަވ ް
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒްއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑާ
ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު ،ޝަރީޢަތަށް
ފޮނުވުމަށްޓަކާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

އިސްތިސްނާ

6

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން ހުއްދަކުރާ ޢިލްމީ ފޮތްފޮތާއި ،ކިޔަވައި
ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތްފޮތާއި ތަކެތި މީގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ނ
ރމާ ަމ ު
ާ
ކ ު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު)6/2008ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު 1
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިޝަރީޒް

އެންޑް

އެގްރިކަލްޗަރއަށް

ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .2ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  03ދުވަހުގެ
މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް

ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

ބުނެފިނަމަ،

އެތަކެތި

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

7

ނ ަރ ްއކާ ެތރި ަޖ ަނވާ ުރ
ަވލު ަޖ ަނވާ ުރ ު /
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

 .1ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ
ޤާނޫނު(
ހ3
ސަފް ާ

ރ) 6/2008ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
 .2ޤާނޫނު ނަންބަ ު
ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ
ގަވާއިދު
ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ
ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓ
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 .1ތަކެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް
ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .2މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓު ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށާއި

މިނިސްޓްރީ އޮފް

ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

8

ބއި ަތ ްއ
ކގެ ެއ ް
ކޑި ފ ަިޔ ަވއި ުރކާއި ުރ ު
ުރ ްއލަ ު
ނ ެމ ަހއި ަ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

މިނިސްޓްރީ

ފިޝަރީޒް

އޮފް

އެންޑް

އެގްރިކަލްޗަރުގެ

އިޢުލާނަކުން

މަނާކުރެވިފައި

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިޝަރީޒް

އެންޑް

އެގްރިކަލްޗަރއަށް

ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .2ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ
މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް

ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

ބުނެފިނަމަ،

އެތަކެތި

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

9

ނ
ބ ް
ކް ޯލ ޯރ ފް ޯލ ޯރ ކާ ަ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީގެ އިޢުލާނަކުން  2008ވަނަ
އަހަރު މަނާކޮށްފައި

ހ4
ސަފް ާ

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ
ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
މައްސަލައިގެ

ތައްޔާރު

ރިޕޯޓެއް

ކުރުމަށްފަހު،

އެ

ރިޕޯޓާއި

ތަކެތި

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އަށް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

10

ނ ްޓ  /ޑައި ްޓރީ
ނ ަނ ޑޮކް ަޓ ީ
ި
ބލް ޮކ ް
ނ ުހ ް
ސޕް ިލ ަމ ް
ބ ުހ ް
ނ ަވ ަތ އިނގި ޭ
ރ ބޭހާއި ުފޑ ް ަ
ށ ަފއި ު
ރސީ ަ
ދ ެވހި ު
ނ ލޭ ަ
ނޓް
ސޕް ިލ ަމ ް
ަ
ގާނޫނޫ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

75/78

ނަމްބަރ

)ބޭހުގެ

ބާވައްތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު( ގެދަށުން ހަދާފައިވާ ރާއްޖެއަށް
ޑޮކްޓަރީ ބޭސް އެތެރެކުރުމާއި ،ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކުމުގެ ގަވާއިދު

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ
ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ
ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކާ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް
ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

11

ިސ
ކ ުރ ަމ ް
ނކި ުޔބޭޓް ޮކ ް
ަފރޓިލައިޒް ޮކ ް
ށގެ ް
ނ ަވ ަތ ިއ ް
ށގެ ް
ށ ގެ ެނވޭ ބ ް
ނ ު
ނ ަޖ ަނވާ ުރ އާލާ ު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު )(2012/R-4

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިޝަރީޒް

އެންޑް

އެގްރިކަލްޗަރއަށް

ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
 .2ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  03ދުވަހުގެ
މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް

ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

ބުނެފިނަމަ،

އެތަކެތި

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

ހ5
ސަފް ާ

ނވޭ ަތ ެކ ިތ
ނ ަމ ް
ށ ގެ ެ
ަހ ަމ ެއ ަކނި ަ
ދ ުއލަތުގެ ބޭ ު

1

ރ ަމ ެވރި ަހ ިތ ާޔ ުރ
ަހނގު ާ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ
ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ތ
މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެ ި
މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޑިފެންސް

އެންޑް

ނޭޝަނަލް

ށ
ސެކިޔުރިޓީއަ ް

ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

2

ސ
ބ ިޑބޭ ް
ަ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ
ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ތ
މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެ ި
ށ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަ ް
ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

3

ޗހި
ޮގވާ ެއ ްއ ެ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ
ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ތ
މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެ ި
ށ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަ ް
ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ހ6
ސަފް ާ

ނވާ ަތ ެކތި
ި
ރ ަމ ް
ރ ްއޖެ ައ ް
ދ ެވހި ާ
ނ ް
ށ ުހ ްއ ަ
ކ ު
ށ ެއ ެތ ެރ ު
ދ ބޭ ު

1

ބއި ަތ ްއ
ސ ަމ ާ
ނ ަވ ަތ ަމ ް
ަމ ް
ބ ިޑ އާއި އޭގެ ަ
ރ ަ
ސ ހިފާ ު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ
ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ
ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ
ޤާނޫނު(
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ
މިނިސްޓްރީ

 .1ތަކެތި

ޑިފެންސް

އޮފް

ނޭޝަނަލް

އެންޑް

ސެކިޔުރިޓީއަށް ޙަވާލު ކުރެވޭނެއެވެ.
 .2ތަކެތި ދޫކުރާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެކިޔުރިޓީއިންނެވެ.

2

ިސ
ދނި ައދި ޫ
ޫ
ދނި ބ ް
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދޫނި އެތެރެކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު )(2012/R-4

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ދޫނިބިސް އެތެރެކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ކެއުމުގެ ބޭނުމަށެވެ.އެގޮތުން
އެތެރެކުރެވޭނީ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ބިހެވެ.
ނޫން

 .2ކެއުމަށް
މިނިސްޓްރީ

ކަމަކަށް

އޮފް

ދޫނި

ފިޝަރީޒް

ބިސް

އެންޑް

އެތެރެ

ކުރެކުރެވޭނީ

އެގްރިކަލްޗަރުގެ

ހުއްދަ

ލިބިގެން ހަމައެކަނި ރިސާރޗްގެ މަސައްކަތަށެވެ.
 .3ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް
އެގްރިކަލްޗަރ އިން ހުއްދަދޭ ބާވަތްތަކުގެ ދޫންޏެވެ .އެގޮތުން
އެތެރެކުރެވޭނީ ޕެޓް ބަރޑްގެ ގޮތުގައި އެތެރެކުރެވޭ ދޫންޏާއި
ޕޯލްޓްރީގެ ގޮތުގައި އެތެރެކުރެވޭ ދޫންޏެވެ.
 .4ތަކެތި

ދޫކުރެވޭނީ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިޝަރީޒް

އެންޑް

އެގްރިކަލްޗަރ އިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެމިނިސްޓްރީ އިންނެވެ.
 .5ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ ،އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް
ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
ހ7
ސަފް ާ

އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .6ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް 03
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ،
އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

3

ނ ެގ ަޖ ުދ ަވލު ަ 2ގ ިއ
ބހޭ ޤާ ޫ
ސތުވާ ަތ ެކ ްއޗާ ެ
ސތުވާ ަތ ެކތި ) ަމ ް
ކ ެރވޭ ަމ ް
ނ ް
ނ ު
ނ ު
ބޭ ުހ ެގ ޮގ ުތ ަގއި ބޭ ު
ށ ަފ ިއވާ ަތ ެކތި(
ނ ޮކ ް
ބ ާޔ ް
ަ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  /މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 03 .1މަސްދުވަސް ނުވާ ބޭސް ސިޓީއެއް އޮވެފައި އެބޭސް
ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 .2ބޭސް ސިޓީއާ ނުލައި ގެންނަ ބޭސް ތަކާއި ބޭސް ސިޓީއަށްވުރެ
އިތުރަށް

ހުންނަ

ބޭސް

މޯލްޑިވްސް

ފުޑް

އެންޑް

ޑްރަގް

އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .3މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ހުއްދަ ނެތި ނުވަތަ  03މަސްދުވަސް
ހަމަނުވާ ބޭސް ސިޓީ ނެތި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ،މައްސަލަ
ތަޙްޤީޤްކުރުމަށްޓަކާ

މޯލްޑިވްސް

ޕޮލިސް

ސަރވިސްއަށް

ފޮނުވޭނެއެވެ.

4

ސ
ޑޮކް ަޓ ީ
ރ ބޭ ް
ގާނޫނޫ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ނަމްބަރ

75/78

)ބޭހުގެ

ބާވައްތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު( ގެދަށުން ހަދާފައިވާ ރާއްޖެއަށް
ޑޮކްޓަރީ ބޭސް އެތެރެކުރުމާއި ،ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކުމުގެ ގަވާއިދު

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
ހ8
ސަފް ާ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ޑޮކްޓަރީ

ދޫކުރެވޭނީ

ބޭސް

މޯލްޑިވްސް

ފުޑް

ޑްރަގް

އެންޑް

އޮތޯރިޓީން ޗެކްކޮށް އެޕްރޫވްކުރުމުންނެވެ.
 .2ފަސިންޖަރުން
ދޫކޮށްފައިވާ

ގެންނަ
03

ޑޮކްޓަރީ
މަސްދުވަސް

ބޭސް

ދޫކުރެވޭނީ،

ޑޮކްޓަރަކު

ބޭސް

އ
ސިޓީއެ ް

ހަމަނުވާ

އޮވެއްޖެނަމަ ،އެ ބޭސް ސިޓީގައިވާ ޢަދަދަށެވެ .ބޭސް ސިޓީގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ ބޭހާއި ބޭސް ސިޓީ
ށ
ނެތި ގެންނަ ބޭސްތައް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަ ް
ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .3ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ގެންނަ ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ދޫކުރެވޭނީ ،މޯލްޑިވްސް
ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށެވެ.
 .4ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ ބޭހާއި
ބޭސް ސިޓީ ނެތި ގެންނަ ބޭހާއި ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ގެނައުމަށް
ހުއްދަ ދީފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ގެންނަ ބޭހާއި ،މޯލްޑިވްސް
ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ނުކުރާ ބޭސްތައް އަނބުރާ
ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އެ ބޭސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ
ވެރިފަރާތުން އެބޭސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ
ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެބޭސްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކާ މޯލްޑިވްސް ފުޑް
އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

5

ނޓް
ސޕް ިލ ަމ ް
ސޕް ިލ ަމ ް
ނޓް  /ޑައިޓްރީ ަ
ފުޑ ް ަ
ގާނޫނޫ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ނަމްބަރ

75/78

)ބޭހުގެ

ބާވައްތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާއިބެހޭ ޤާނޫނު( ގެދަށުން ހަދާފައިވާ ރާއްޖެއަށް
ޑޮކްޓަރީ ބޭސް އެތެރެކުރުމާއި ،ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ވިއްކުމުގެ ގަވާއިދު

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
 .1މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފުޑް
ސަޕްލިމަންޓް ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
ހ9
ސަފް ާ

ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ތަކެއްޗާއި އަލަށް ގެންނަ ތަކެތި މޯލްޑިވްސް ފުޑް
އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .2މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން ހުއްދަ ނުކުރާ ތަކެތި
އަނބުރާ

ފޮނުވާލުމަށް

އެމުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

30

ދުވަހުގެ

އެ

ތަކެތި

ދެވޭނެއެވެ.

މުއްދަތެއް
ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކާ
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

6

ޗގާޑ ް ކްރީމް
ނގ ގާޑ ް ކްރީމް ،އި ް
ސ ަފ ަދ ަތ ެކތި ) ެމލަ ެކ ައރ ކްރީމްި ،ރ ް
ސ ެމޓިކް ް
ބލާ ޮކ ް
ބޭ ުހގެ ޮގތު ަގއި ަ
ނ ަކނޑަ ައޅާ ބާ ަވތް ަތ ްއ(
ިސޓްރީ ޮއފް ެހލް ުތ ް
ަފ ަދ ިމނ ް
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

75/78

)ބޭހުގެ

ބާވަތްތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  /މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ފަސިންޖަރުން ގެންނަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ،ޑޮކްޓަރަކު ދޫކޮށްފައިވާ
 03މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ބޭސް ސިޓީއެއް އޮވެއްޖެނަމަ ،އެ ބޭސް
ސިޓީގައިވާ ޢަދަދަށެވެ .ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ
އިތުރަށް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި ބޭސް ސިޓީ ނެތި ގެންނަ ތަކެތި
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .2ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ
ތަކެއްޗާއި ،ބޭސް ސިޓީ ނެތި ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ،މޯލްޑިވްސް ފުޑް
އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ނެތި ގެންނަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
 .3ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ
ތަކެއްޗާއި ،ބޭސް ސިޓީ ނެތި ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ،މޯލްޑިވްސް ފުޑް
އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ނެތި ގެންނަ ތަކެތި އަނބުރާ
ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ
ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ
ހ 10
ސަފް ާ

ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކާ މޯލްޑިވްސް ފުޑް
އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

7

ނސީ
ކ ުރ ަމ ާ
ނ ަތ ަކ ް
ބ ަދލު ަތ ްއ ގެ ަނ ުއ ަމ ާ
ށއި ،ޖި ް
ނ ެވ ިރ ަކ ް
ނސީ ެއ ުދ ް
ޖި ް
ށއި ،ޖި ް
ނސީ ގު ަނ ަވ ް
ނ އިތު ުރ ު
ށ ަތފާތު ަ
ށ
ށ ެޖ ުހ ަމ ް
ށއި ބޭ ަރ ް
ނ ަހށި ަގނޑ ު ެގ ެއ ެތ ެރ ައ ާ
ކ ެގ ެތ ެރ ިއ ް
ކ ެރވި ާ
ނ ް
ގުޅު ް
ނ ިހ ް
ދ ެނބާ ަވތް ަތ ު
ނ ު
ނގު ުމ ަގއި ބޭ ު
ނޓް ަފ ަދ ަތ ެކތި
ނ ަވ ަތ ޮއއި ް
ސޕް ޭ
ރ " ް
ކ ާ
ނ ް
ނޓް ަމ ް
ރ" ު
ނ ު
ބޭ ު
މީގެ ތެރޭގައި ލުބްރިކަންޓްގެ ބާވަތްތައް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު

75/78

ނަންބަރު

)ބޭހުގެ

ބާވަތްތައް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން ޗެކްކޮށް
އެޕްރޫވްކުރުމުންނެވެ.
 .2ފަސިންޖަރުން ގެންނަ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ،ޑޮކްޓަރަކު ދޫކޮށްފައިވާ 03
މަސްދުވަސް ހަމަނުވާ ބޭސް ސިޓީއެއް އޮވެއްޖެނަމަ ،އެ ބޭސް
ސިޓީގައިވާ ޢަދަދަށެވެ .ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ
ހުންނަ

އިތުރަށް

ތަކެއްޗާއި،

ބޭސް

ސިޓީ

ގެންނަ

ނެތި

ތަކެތިމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .3ބޭސް ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ހުންނަ
ތަކެއްޗާއި ،ބޭސް ސިޓީ ނެތި ގެންނަ ތަކެއްޗާއި ،މޯލްޑިވްސް ފުޑް
އެންޑް

ޑްރަގް

ފޮނުވާލުމަށް

30

އޮތޯރިޓީއިން

ހުއްދަ

ދުވަހުގެ

މުއްދަތެއް

ނުކުރާ

ތަކެތި

ދެވޭނެއެވެ.

އަނބުރާ
އެމުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ
ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް
ބުނެފިނަމަ ،އެތަކެތި ނައްތާލުމަށްޓަކާ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް
އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

8

ކާ ޯބ ަތ ެކތި
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/2008ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު

ހ 11
ސަފް ާ

 1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޯޓް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ޢާންމު ގަޥާއިދު
ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ށ
 .1ކާބޯތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ޗެކްކޮ ް
އެޕްރޫވްކުރުމުންނެވެ.
 .2ފަސިންޖަރުން ގެންނަ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ޑިއުޓީ ދައްކަން ނުޖެހޭ
ތަކެއްޗާއި

ފޯމު

ޑިކްލަރޭޝަން

ނުޖެހޭ

ފުރަން

ތަކެތި

ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކޮށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 .3ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
އެމުއްދަތުގެ

އެ

ތެރޭގައި

ތަކެތި

ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ބޭނުން

ގެންދަން

ކަމަށް

ނުވާ

އެތަކެތި

ބުނެފިނަމަ،

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
 .4އަވަހަށް

ހަލާކުވާޒާތުގެ

އެޖެންސީއިން

ކަނޑައަޅާ

ކާބޯތަކެތި،

ހެލްތު

ޕްރޮޓެކްޝަން

މިންގަނޑާ

ޚިލާފަށް

ހުރެއްޖެނަމަ،

އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

9

ނ ަވ ަތ ި
ނ ުހ ް
ބ ުހ ް
ިއނގި ޭ
ނ ަނ ކާ ޯބ ަތ ެކ ްއޗާއި މު ްއ ަދތު ަހ ަމވާ
ބ ުހ ް
ދ ެވހި ަ
ނ ު
ރސީ ަ
ބލް ކު ެރވި ަފއި ު
ނ ލޭ ަ
ނ ަނ ކާ ޯބ ަތ ެކތި
ނ ުހ ް
ތާރީޚާއި ެއކުލެވޭ ބާ ަވތް ަތ ްއ ެއނގެ ް
ނ ު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ
ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ރ ) 6/2008ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު
ޤާނޫނު ނަންބަ ު
 1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޕޯޓް ހެލްތުގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ ޢާންމު ގަޥާއިދު
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
 .1ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެތަކެތި އުފެއްދި ފަރާތުގެ ލިޔުމެއް ހެލްތު
ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ އެޖެންސީ އިން
އެތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
 .2ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
އެމުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި

އެ

ތަކެތި

ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ހ 12
ސަފް ާ

ބޭނުން

ގެންދަން

ކަމަށް

ނުވާ

އެތަކެތި

ބުނެފިނަމަ،

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
 .3އަވަހަށް

ހަލާކުވާޒާތުގެ
ކަނޑައަޅާ

އެޖެންސީއިން

ކާބޯތަކެތި،

ހެލްތު

ޕްރޮޓެކްޝަން

މިންގަނޑާ

ޚިލާފަށް

ހުރެއްޖެނަމަ،

އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

10

ނ ަފތުގެ ބާ ަވތް ަތ ްއ
ުދ ް
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 15/2010ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ދުންފަތުގެ

ދޫކުރެވޭނީ

ބާވަތްތައް

ހެލްތު

ޕްރޮޓެކްޝަން

އެޖެންސީއިން ކަނޑައަޅާ އިންޒާރުގެ މެސެޖް ،އެ އެޖެންސީ އިން
ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަށް ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގައި ހުރެއްޖެނަމައެވެ.
 .2ފަސިންޖަރުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެނެވޭ  200ސިނގިރެޓާއި 25
ސުއްޓާ،އިންޒާރުގެ މެސެޖް ނެތަސް ޗެކްކޮށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 .3ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
އެމުއްދަތުގެ

އެ

ތެރޭގައި

ތަކެތި

ރާއްޖެއިން

ބޭރަށް

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

ބުނެފިނަމަ،

އެތަކެތި

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

11

ނގެ ަޖ ުދ ަވލު ަ 3ގއި
ސތުވާ ަތ ެކތި ުއ ެފ ްއ ުދ ަމ ް
ދ ެނ ެއ ްއ ެ
ބހޭ ޤާ ޫ
ކ ެރވި ާ
ަމ ް
ސތުވާ ަތ ެކ ްއޗާ ެ
ޗހި ) ަމ ް
ނ ް
ނ ު
ނ ު
ށ ބޭ ު
ށ ަފ ިއވާ ަތ ެކތި(
ނ ޮކ ް
ބ ާޔ ް
ަ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އިން އެތަކެތި
ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.

ހ 13
ސަފް ާ

 .2ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އިން ހުއްދަ ނުދޭ ތަކެތި އަނބުރާ
ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ
ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ
ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

12

ނކް ފާ ިޓލައި ަޒރ
ދ ެއސިޑާއި ވި ަހ ައދި ޮއ ަގ ި
ނ ުއ ަފ ްއ ާ
ކ ް
ެކމި ަކލާއިެ ،ކމި ަކލް ަތ ު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ
ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ
ޤާނޫނު(
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ
ނ
 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އި ް
ހުއްދަ ބޭނުން ނުވާ ކެމިކަލް ،ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު
ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
ނ
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އި ް
ތ
ހުއްދަ ބޭނުންވާ ކެމިކަލް ދޫކުރެވޭނީ އެ މިނިސްޓްރީ އިން އެތަކެ ި
ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
ނ
 .3މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އި ް
ހުއްދަ ނުދޭ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

ބުނެފިނަމަ،

އެތަކެތި

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
އިސްތިސްނާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2011މަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު
 3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކެމިކަލުގެ ބާވަތްތައް ދޫކުރެވޭނީ ނޭޝަނަލް
ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.

ހ 14
ސަފް ާ

13

ޯހ ަދއި
ނޖެ ހޭ ެނ ަކ ަމ ް
ިސޓްރީ ޮއފް
ށ ިމނ ް
ނގުޅެ ް
ނ ގެ ް
ނ ެމ ެހ ް
ނމު ަގއި ޯބ ުޓ ަފ ަހ ުރ ަގއި ޮކ ް
ަ
ސލާ ަމތް ު
ކ ުރމުގެ ބޭ ު
ނ ަކނޑަ ައޅާ ަފ ިއވާ ޮގވާ ަތ ެކތި
ނ ް
ސ ޯޕޓް ެއ ް
ނ ް
ރ ް
ޝ ު
ްޓ ާ
ނޑ ް ޮކމި ުޔނިކޭ ަ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ
ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ
ޤާނޫނު(
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ
 .1ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެކިޔުރިޓީ އިން އެތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
 .2މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި
ށ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަ ް
ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

14

ސ ަފ ަދ ަތ ެކތި
ޮފގް ސިގް ަނލްަ ،ހވާ ،ފާޓާ ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ފޮގް ސިގްނަލް ،ހަވާ ،ފަޓާސް ފަދަ ތަކެތި
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ގެންގުޅުމާއި އަދި ބޭނުން ކުރުމާބެހޭ
ގަވާއިދު

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ
 .1ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެކިޔުރިޓީ އިން އެތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
 .2މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި
ށ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަ ް
ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

15

ކ ްއތާ
ު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ
ޤާނޫނު(
ހ 15
ސަފް ާ

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ
 .1ކުއްތާ ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް
ސެކިޔުރިޓީ އިން އެތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .2މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓާއެކު ކުއްތާ
ށ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އަ ް
ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

16

ބއި ަތ ްއ
ޯރ ަގ ް
ސ ަގހާގެ ްއ ާ
ސއި ަގ ުހގެ ަ
ތަކެތި އެތެރެކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުންނެވެ.
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2011ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ތަކެތި

ދޫކުރެވޭނީ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ފިޝަރީޒް

އެންޑް

އެގްރިކަލްޗަރުން ޗެކްކޮށް ،ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
 .2ތަކެތި އެތެރެކުރުމަށް ފައިޓޯސެނިޓަރީ ސެޓްފިކެޓް ބޭނުންވާނެއެވެ.
 .3މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ހުއްދަ ނެތި
ގެންނަތަކެއްޗަށް ހުއްދަ ނެގުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ.
 .4މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ހުއްދަ
ނުދޭ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  03ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

ބުނެފިނަމަ،

އެތަކެތި

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

ހ 16
ސަފް ާ

17

ސ
ިޝލް ޯއ ަގ ި
ބ ި
ި
ރ ޫ
ދ ޭ
ނ ަޒމް ް
ނ ަވ ަތ ެ
ސފިަ ،ފނި ަފކް ާ
ނފ ަ
ސަ ،ޖ ާ
ރސީމް ު
ތަކެތި އެތެރެކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުންނެވެ.
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 12/2011ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ތަކެތި

ދޫކުރެވޭނީ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޑ
އެން ް

ފިޝަރީޒް

އެގްރިކަލްޗަރުން ޗެކްކޮށް ،ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
 .2ތަކެތި

ސްޓޭޓް

އެތެރެކުރުމަށް

ސެޓްފިކެޓް

ވެޓެރިނަރީ

ބޭނުންވާނެއެވެ.
 .3މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ހުއްދަ ނެތި
ގެންނަތަކެއްޗަށް ހުއްދަ ނެގުމަށް  3ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދެވޭނެއެވެ.
 .4މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ހުއްދަ
ނުދޭ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  03ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

އެތަކެތި

ބުނެފިނަމަ،

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

18

ރ ަޖ ަނވާ ުރ
ި
ދ ޭ
ތަކެތި އެތެރެކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި މާލޭ ކޮމާޝަލް ހާބަރުންނެވެ.
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/2008ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު
 1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ގަވާއިދު

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ތަކެތި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް
ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

ހ 17
ސަފް ާ

 .2ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެމިނިސްޓްރީ އިންނެވެ.
 .3ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ ،އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް
ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް
އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .4ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  03ދުވަހުގެ
މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް

ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

ބުނެފިނަމަ،

އެތަކެތި

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
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ނ ަތ ެކތި
ިސއިޑްގެ ޮގތު ަގއި ހި ެމ ޭ
ސ ައދި ެޕ ް
ގެރިގުއި ައދި ުޔނިގް ޯރ ފ ަިޔ ަވއި ަފރޓިލައިޒާ ް
ސޓ ަ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ
ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އިން
ހުއްދަ

ބޭނުން

ނުވާ

ތަކެތި،

ކަސްޓަމްސްއިން

ޗެކްކުރުމަށްފަހު

ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އިން
ހުއްދަ ބޭނުންވާ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ އެ މިނިސްޓްރީ އިން އެތަކެތި
ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
 .3މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ އިން
ހުއްދަ ނުދޭ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

ހ 18
ސަފް ާ
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ސ ެއ ަފ ަދ
ސއިެ ،އ ޫ
ނ ަނ ަމ ް
ގެ ް
ނ ެވ ް
ނ ް
ސ ަމހާ ެމ ްއ ާ

ށ
ނ ަމ ް
ކ ައރ ަކލް ަ
ނ ަވ ަތ ެއ ު
ޗރ ު
ެއ ު
ކއޭރި ައމްގެ ބޭ ު
ރ ަތ ެކތި
ި
ދ ޭ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ
ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ޤާނޫނު ނަންބަރު)6/2008ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު 1
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ގަވާއިދު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 .1ތަކެތި

ދޫކުރެވޭނީ

އޮފް

މިނިސްޓްރީ

އެންޑް

ފިޝަރީޒް

އެގްރިކަލްޗަރުން ޗެކްކޮށް ،ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުން ހުއްދަނުދޭ
ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
ތެރޭގައި

އެމުއްދަތުގެ

ތަކެތި

އެ

ބޭރަށް

ރާއްޖެއިން

ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް
ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

އެތަކެތި

ބުނެފިނަމަ،

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
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ސ ެއ ަފ ަދ ބާ ަވތް ަތ ްއ
ނ ަމ ް
ސއިެ ،އ ޫ
ނ ެވ ް
ނ ް
ސ ަމހާ ެމ ްއ ާ
ނ ަނ ަމ ް
ށ ގެ ް
ކ ައރ ަކލް ަ
ެއ ު
ޗރގެ ބޭ ު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ
ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/2008ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު
 1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިރޭ ޖަނަވާރު އެތެރެކުރުމުގެ ގަވާއިދު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ތަކެތި

ދޫކުރެވޭނީ

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ޑ
އެން ް

ފިޝަރީޒް

އެގްރިކަލްޗަރުން ޗެކްކޮށް ،ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބުމުންނެވެ.
 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ހުއްދަ ނެތި
ގެންނަ

ތަކެއްޗަށް

ހުއްދަ

ނެގުމަށް

03

ދުވަހުގެ

ތ
މުއްދަ ު

ދިނުމަށްފަހު ،ހުއްދަ ނުނަގައިފިނަމަ އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
 .3ވެޓެރިނަރީ ސެޓްފިކެޓް ނެތި ގެންނަ ތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

ހ 19
ސަފް ާ

22

ނ
ބ ް
ަހއިޑ ް ޯރ ކް ޯލ ޯރ ފް ޯލ ޯރ ކާ ަ
ޤާނޫނު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ނަންބަރު

4/93

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތިމާވެށި

ރައްކާތެރިކޮށް

ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެދަށުން ހަދާފައިވާ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ އާއި
އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން މެނޭޖްކޮށް ކޮންޓްރޯލް
ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ
ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ
ޖ
 .1ތަކެތި ގެނެވޭތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރ ީ
އިން ހުއްދަ ދޭ މިންވަރަށް ހުއްދަ ދޭ ފަރާތަކަށް އެކަންޏެވެ.
 .2ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ ،އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް
ތައްޔާރު

އެ

ކުރުމަށްފަހު،

ރިޕޯޓު،

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް

ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .3ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ
ނ
މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއި ް
ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް

ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

ބުނެފިނަމަ،

ތ
އެތަކެ ި

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
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ސ
ނ ގޭ ް
ބ ް
ކާ ަ
ޤާނޫނު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ނަންބަރު

4/93

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތިމާވެށި

ރައްކާތެރިކޮށް

ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެދަށުން ހަދާފައިވާ އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ އާއި
އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ ހިމެނޭ ބާވަތްތައް ބޭނުންކުރުން މެނޭޖްކޮށް ކޮންޓްރޯލް
ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ތަކެތި ގެނެވޭތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އިން ހުއްދަ ދޭ މިންވަރަށް ހުއްދަ ދޭ ފަރާތަކަށް އެކަންޏެވެ.
 .2ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ ،އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް
ހ 20
ސަފް ާ

ތައްޔާރު

ކުރުމަށްފަހު،

އެ

ރިޕޯޓު،

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް

ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .3ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ
މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް

ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

ބުނެފިނަމަ،

އެތަކެތި

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
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ށ ަފއިވާި ،
ނ ެނ ިތދި ުޔ މުގެ ބި ުރ
ނޓް ޯރލް ޮކ ް
ދ ޭ
ރ ަތ ެކތީ ގެ ަނ ް
ނ ޮކ ް
ނގެ ަދ ުށ ް
ޝ ް
ީސ ޮކ ް
ސއިޓ ް
ކ ް
ނ ެވ ް
ނ ަ
ަ
ސލު ަތ ު
ދ ަތ ެކތި
ނ ުއ ަފ ްއ ާ
ބއި ަތކާއި ެއ ަތ ެކތި ް
ހީ ެވ ަފއިވާ ަފ ަދ ަތ ެކ ްއޗާއި ެއ ަތ ެކތީގެ ަ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ތަކެތި ގެނެވޭތީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
އިން ހުއްދަ ދޭ މިންވަރަށް ހުއްދަ ދޭ ފަރާތަކަށް އެކަންޏެވެ.
 .2ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ ،އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް
ތައްޔާރު

ކުރުމަށްފަހު،

އެ

ރިޕޯޓު،

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް

ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .3ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގެންނަ ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ
މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން
ބޭރަށް

ގެންދަން

ބޭނުން

ނުވާ

ކަމަށް

ބުނެފިނަމަ،

އެތަކެތި

ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

25

ނސީ
ދ ަފ ަދ ަތ ެކތި ) ައމި ްއލަ ައ ް
ައމި ްއލަ ައ ް
ދ ޮގ ަތ ް
ނ ފު ްއ ޭ
ށ ޖި ް
ނ ފު ްއ ޭ
ނސީ ެއ ުދ ް
ށ ޖި ް
ނސީ ެއ ުދ ް
ށ ޖި ް
ރ ަޓ ުރ ަފ ަދ ަތ ެކތި
ނ ަތކާ ަވ ްއ ަތ ުރވާ ޮގ ަތ ް
ނ ަނ ަތ ެކ ްއޗާއި ަވއިބް ޭ
ށ ަހފާ ަދއި ުހ ް
ގު ަނ ަވ ް
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ
ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
ހ 21
ސަފް ާ

އެމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ
ނުވަތަ ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ
ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.

26

ބހޭ ަތ ެކތި
ޞލާތާ ެ
ުމވާ ަ
ނަންބަރު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

2003/188

)ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އިން

ރ(
ޤަރާ ު

އެކަށައަޅާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންސް ރެގިޔުލޭޝަން 2003
ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ މުވާޞަލާތާބެހޭ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި،
އެތަކެތީގެ ލައިސަންސް ހެދުމާއި އަދި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރުމުގެ ޤަވާއިދު

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ
ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
 .1ކޮމިއުނިކޭޝަން

އޮތޯރިޓީ

އޮފް

މޯލްޑިވްސް

ރަޖިސްޓްރީ

ގައި

ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި އެ އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .2ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން
ނުޖެހޭ ތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 .3ރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރުމުގެ

ހުއްދަ

ނުދެވޭ

ތަކެތި

އަނބުރާ

ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ
ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ
ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
 .4ތަކެތި އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ބޭނުންވާނަމަ ،އަނބުރާ ފޮނުވާލަން
ބޭނުންވާ

ދުވަހުގެ

2

ދުވަސް

ކުރިންސިޓީއަކުން

ނ
އެކަ ް

ކަސްޓަމްސްއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

27

ނ ޯ
ސލް ގޭމް
ނ ަތކާ ިއ ޮކމްޕި ުޔ ަޓރ ޮކ ް
ނ ެވރި ުއ ެފ ްއ ުދ ް
ރމާ ަފ ަދ ަފ ް
ިޝ ިތހާ ުރ ،ޑ ް ާ
ުހރިހާ ބާ ަވ ެތ ްއގެ ިފލްމު ،އ ް
ނ ު
ނ ެނ ެއ ެވ (.
ރ ަގއި ުހރިހާ ބާ ަވ ެތ ްއގެ ވީޑ ޯިޔ ހި ެމ ޭ
) ީމގެ ެތ ޭ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ
ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 6/2008ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ ޖަދުވަލު
 1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތި ކަނޑައެޅުމާއި ދަރަޖަކުރުމުގެ ގަވާއިދު
ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
ހ 22
ސަފް ާ

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނުން ކްލެސިފައި ކުރަންޖެހޭ
ތަކެތި އެ ބިޔުރޯއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
 .2ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނުން
ތަކެތި ޗެކްކޮށް ކްލެސިފައި ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ބިޔުރޯ

 .3ނޭޝަނަލް

އޮފް

ކްލެސިފައިކޮށް

ކްލެސިފިކޭޝަނުން

ދޫކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތި އެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަސްޓަމްސްއިން
ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
އ
 .4ކާޓޫނާއި އަމިއްލައަށް ވީޑިޔޯކޮށްފައި ހުންނަ ކައިވެނި ޕާޓީ އާ ި
ޙަފްލާފަދަ އިވެންޓުތަކުގެ ވީޑިޔޯ ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު
ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 .5ކްލެސިފައި ކުރަންޖެހޭ ތަކެތި ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ގެނެސްފިނަމަ،
އެތަކެތި ކްލެސިފައި ކުރުމަށްޓަކާ ،އެތަކެތި ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އޭގެ
ނޭޝަނަލް

ސާމްޕަލެއް

ބިޔުރޯ

އޮފް

ކްލެސިފިކޭޝަނަށް

ފޮނުވޭނެއެވެ.ނަމަވެސް ކުރިން ހުއްދައެއް ނަގައިން ގެންނަ ތަކެތި
ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
އެތެރެކުރުމުގެ

 .6ރާއްޖެއަށް

ހުއްދަ

ނުދެވޭ

ތަކެތި

އަނބުރާ

ފޮނުވާލުމަށް  30ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ .އެމުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި އެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ނުގެންގޮސްފިނަމަ ނުވަތަ
ވެރިފަރާތުން އެތަކެތި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން ބޭނުން ނުވާ
ކަމަށް ބުނެފިނަމަ ،އެތަކެތި ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
 .7އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލުތަކާ ޚިލާފު ތަކެއްޗާއި އޮރިޔާން ކާޑުގެ
ގޮތުގައި

ބެލެވޭ

ތަކެތީގެ

މައްސަލަ

ތަޙްޤީޤް

ކުރުމަށްފަހު،

ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ފޮނުވޭނެއެވެ.

ހ 23
ސަފް ާ

28

ރއި ެއކި ބާ ަވތް ބާ ަވތު ގެ ަވޅި
ނ ަހ ިތ ާޔ ާ
ތޫ ު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 17/2010ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި
ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ،އެތަކެއްޗަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ
ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައިވާނަމައެވެ.
 .2ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން
ޗެކްކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
 .3މަސައްކަތުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ،އެތަކެތި ގެނައީ
އެފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށްވެފައި ،އެތަކެތި ގެނައުމުގެ ހުއްދަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްއިން އެތަނަކަށް ދީފައިވާނަމައެވެ.
 .4މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ހުއްދަ ނެތި ގެންނަތަކެތީގެ
މައްސަލަ

ކުރުމަށްފަހު،

ތަޙްޤީޤް

ޝަރީޢަތަށް

ފޮނުވުމަށްޓަކާ

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.
އިސްތިސްނާ

29

މީގެ ތެރޭގައި ޢާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި،
މަސައްކަތުގެ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި ނުހިމެނޭނެއެވެ.

ކލެވޭ ަތ ެކތި
ބނގު ާ
ރ ެއ ު
ބނގު ަރލާއި ަ
ަ
 .1ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ތަކެތީގެ ޤާނޫނު(.
 .2ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ ގަވާއިދު )ނަންބަރު (2011/R-49

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

 .1ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ،ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ބަނގުރާ

އެތެރެ

ކުރުމުގެ

ހުއްދަ

އޮންނަ

ފަރާތްތަކަށް،

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.

ހ 24
ސަފް ާ

އެ

 .2ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ ،އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤް
ކުރުމަށްފަހު ،ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

30

ކލެވޭ ަތ ެކތި
އޫ ުރ ަމހާއި އޫ ުރ ަމ ް
ސ ެއ ު
 .1ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/75ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ތަކެތީގެ ޤާނޫނު(.
 .2ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ ގަވާއިދު )ނަންބަރު (2011/R-49

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ
ލކުރާނެގޮތް
ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފިނަމަ ޢަމަ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 .1ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ،ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން
ބަނގުރާ

އެތެރެ

ކުރުމުގެ

ހުއްދަ

އޮންނަ

ފަރާތްތަކަށް،

އެ

ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށެވެ.
 .2ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ތަކެތި ގެނެސްފިނަމަ ،އެމައްސަލަ ތަޙްޤީޤް
ކުރުމަށްފަހު ،ޝަރީޢަތަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެއެވެ.

ހ 25
ސަފް ާ

އ
ި
ސ ަމހާ މެހީގެ ބާ ަވތް ަތ ް
ނ ަމ ް
އޖެއި ް
ދ ެވހިރާ ް
ނ ަމ ާ
ރ ް
ރކު ު
ނ ބޭ ު
ި
ސ ަމހާ ެމހީ ެގ ބާ ަވތް ަތ ްއ
ދ ެވހި ާ
ކ ުރ ް
ރ ްއ ެޖ ިއ ް
ނ ަމ ް
ނ ަމ ާ
ނ ބޭ ުރ ު
ޤނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދު
ޙަވާލާދީފައިވާ ާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 5/87ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު(

ރެގިޔުލޭޓްކުރާ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 .1ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ އެމުގެ ބާވަތްތައް
 .2މުށިމަސް )ދިގުމިނުގައި  6އިންޗި ހަމަނުވާ(
 .3މުރަކައިގެ ބާވަތްތައް
 .4ވެން
 .5އިތާ
 .6ކޮލީގެ ބާވަތްތައް
 .7ހިކާ  /ލަނޑާގެ ބާވަތްތައް
 .8މަޑީގެ ބާވަތްތައް
Trochus .9
 .10ކޯމަސް
 .11ބޮޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް
 .12ދިގުމިނުގައި  25ސެންޓިމީޓަރު ހަމަނުވާ އިހި އަދި ބަނޑުދޮށުގައި ބިސް ހުންނަ އިހި
 .13ސަންގު
 .14ގާހަކަ
 .15އެންދެރި
 .16ފެހުރިހި
 .17މާހުޅުނބު ލަނޑާ
 .18ކަނޑުގައި އުޅޭ ވެލާ އަދި ކަހަނބުގެ ބާވަތްތައް އަދި އެބާވަތްތަކުގެ ބިސް
 .19މިޔަރު
ނގޮތް
ރާއްޖެއިން ގެންދާނަމަ ޢަމަލު ކުރާ ެ

ރ
މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށްފަހު ،އެ ރިޕޯޓާއި ތަކެތި މިނިސްޓް ީ
އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް ޙަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.
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