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 ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 
 މާލެ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

 ގަވާއިދު ދާރުލްއާސާރު ހިންގުމުގެ 

 އެއްވަނަ ބާބު 

  ފެށުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު(  2019/12މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
    އެ ޤާނޫނުގެ  ،އަށް ރިޢާޔަތްކޮށްމާއްދާ ަވނަ 53އާިއ ވަަނ މާއްދާ 52ގެ 
  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ. 56

         ގަވާިއދު" އެވެ.  ހިންގުމުގެ  "ދާރުލްއާސާރު ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 އަންނަނިިވ ބައިތަކެވެ. ،ހިމެޭނނީމި ގަވާއިދުގައި 

 ންތިޒާމުތައް ަހމަޖައްސާެނ ގޮތް؛ދާރީ އިޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ އި (1)   

 ކުރުމާއި، އެ ތަކެތި ބެހެއްޓުން؛ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ތަކެތި ޖަމާ (2)   

 ނަނިވި ކަންކަްނ ހާސިލުކުުރމެވެ.އަން ،މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ    .2 މަޤްޞަދު 

ލުތައް ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ އިދާރީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްާސނެ އުސޫ )ހ(  
 ބަޔާންކުރުން؛

މާބެހޭ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ތަކެތި ޖަމާކުރުމާިއ، އެ ތަކެތި ބެެހއްޓު )ށ(  
 އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛

ދާރުްލއާސާރުގައި  ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުގައިާވ ސަގާފީ ތަރިކަ )ނ(  
 ކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން؛ބެހެއްޓުމަށް ޢަމަލު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދާރުލްއާސާރުތަކާއި އާްޓ މިުއޒިއަމްތަްއ  )ރ(  
 ން ހިންގާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރުން؛ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެ
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ށްދޭނެ އުސޫލުތައް އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތަކަށް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮ )ބ(  
 ބަޔާންކުރުން.

 ދެވަނަ ބާބު 

 ޒާމުތައް ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ އިދާރީ އިންތި 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު 
ހުޅުވައިފައި ހުންނާނެ 

 ދުވަސްތައް 

ޅުވައިފައި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ހު ،ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު )ހ(  .3
 ހުންނަން ވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެްނ އޮްތ ނަމަެވސް، ރަސްީމ ބަންުދ ދުވަހުގެ  )ށ(  
ުދ އީރާ ދުވަސްދުވަހުެގ ތެރެއިން ވަޅު މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާުރ ބަންދުކު

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު  ،ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު
 ހުޅުވައިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަެވސް، ރަމަާޟން މަހާިއ  )ނ(  
އުީމ ދާރުލްއާސާރު ހުޅުވައިފައި ދުވަުހ  ޤަ 7ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަަމ 

 ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަްސދުވަހުއެވެ. ،ހުންނާނީ

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އެހެން އޮތް ަނމަވެސް، ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށްޓަކައި  )ރ(  
އާސާރު މަރުކަޒުގެ ލަފާެގ މަތިްނ ބަންދު ދުވަހެއްގައި ޤައުމީ ާދރުލް

 ދާނެއެވެ. ހުޅުވި

 )ބ(  

 

މި މާއްދާގެ )ހ(، )ށ(، )ނ( އެހެން އޮތް ަނމަވެސް، ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށްޓަކައި 
 ލްއާސާރު ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ. މަރުކަޒުގެ ލަފާގެ މަތިން ޤައުމީ ދާރު

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު 
 ހުޅުވައިފައި ހުންނާނެ ގަޑިތައް

 

އުީމ ދާރުލްއާސާރު ހުޅުވައިފައި ޤަ ،ރަމަޟާން ަމްސ ނޫްނ އެހެްނ މަްސމަހު )ހ(  .4
 އަށެވެ.  4:00ން ހަވީރު  10:15 ހެނދުނު ،ހުންނާނީ

ސަރުކާރުގެ  ،ރަމަޟާން ަމހު ޤައުީމ ދާރުލްއާސާުރ ހުޅުވައިފަިއ ހުންނާނީ )ށ(  
)ހަތެއް( ދުވަހު ވެސް  7ރަސްމީ ގަޑީގައެވެ. އަދި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 

 ސަރުކާރުގެ ރަްސމީ ަގޑީގައެވެ.  އި ހުންނާނީ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު ހުޅުވައިފަ

 )ނ(  

 

 ،ރަސްމީ ބަންުދ ދުވަހުގެ މުާނސަބަތުގައި ސަރުކާުރ ބަންދުކުރާ ދުވަސްދުވަހު
ިއން ހަވީުރ  12:00ެމންދުރު  ،ޤައުމީ ދާރުސްއާސާރު ުހޅުވައިފައި ހުންނާނީ

 އަށެވެ.  6:00
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      ހެން ބަންދުކުރާ ގަޑިޖެ ،ކާނީޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ވަނުމުގެ ޓިކެޓް ވިއް )ރ(  
 )ތިރީސް( މިނެޓަށް ވާންދެނެވެ.  30

ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށްޓަކައި ޤައުމީ 
 ދާރުލްއާސާރު ހުޅުވުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ  3މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .5
      ،ންކުބޭނުމަކަށްޓަކައި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާުރ ހުޅުވައިދިނުމަްށ އެދޭ ފަރާތަ

ދޭ ފޯމު" އެގައިވާ "ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ވަނުމަށް  1މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 
ން )ތިނެއް( ދުވަހުގެ ކުރި 3ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ  ،ފުރުމަށްފަހު

 މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އެކަމަށް  )ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަރުަކުޒން 48ފޯމު ހުށަހަޅާތާ  )ށ(  
 ރާތަށް ޖަވާބެއް ދޭންވާނެއެވެ.  ގޮތެއް ނިންމައިފައި އެ ފަ

ވަގުތީ ޚާއްޞަ މައުރަޒު 
 ބޭއްވުން

މަރުކަޒުން ކަނޑަައޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ވަގުތީ މައުރަޒުތައް ބޭއްެވނެ އިންތިޒާމުތައް   .6
 އާސާރުން ހަަމޖައްސަންވާނެއެވެ. ޤައުމީ ދާރުލް

އާސާރުގައި ޤައުމީ ދާރުލް
ރެވޭނޭ ކަންކަން ނުކު  

 އަންނަނިވި ކަންކަްނ ކުރުމަީކ މަނާަކމެެކވެ. ،ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި  .7

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ދަފުތަރުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ފިޔަވައި އިތުރު އެހެން  )ހ(  
 ރުލްއާސާރުގައި ޑިސްޕްޭލ ކުރުން؛އެއްވެސް އެއްޗެއް ދާ

ގެ ގޮތުގައި ވެސް ދިވެހީންގެ އުފެއްދުން ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ސުވެނިއަރ )ށ(  
 ވިއްކުްނ ނުވަތަ ހަދިޔާ ކުރުން؛ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް އެއްޗެއް

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ތެރޭގައި 
 ކުރުން މަނާ ކަންކަން 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުން، ދާރުލްއާސާރުގެ ތެރޭގައި ކުރުން މަާނ   .8
 މިވަނީއެވެ. ތިރީގައި  ،ކަންކަން

 ންނަ ާއސާރުތަކުގައި އަތްލުން؛ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ހު )ހ(  

 ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން؛ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ތެރޭގައި  )ށ(  

  ތެރެއަށް ކާބޯތަކެތި ވެއްދުން؛ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ )ނ(  

ލައިޓާއި ފްލޭޝް  ީވޑިޔޯ ނަގާއިރުޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ތެރޭގައި ފޮޓޯ ނުވަތަ  )ރ(  
 ބޭނުން ކުރުން؛

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ހިލޭ 
 ވަނުން 

 އަންނަނިިވ ފަރާތްތަކަށެވެ.  ،ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ހިލޭ ވަދެވޭނީ  .9

ންަނ ސްކޫލު މެދުވެރިވެގެން އަންނަ ދަރިވަރުން ނުވަތަ ސްކޫލުގެ ތައްގަނޑު އޮ )ހ(  
 ފާހެއް އޮންނަ ދަރިވަރުން؛ 

      )ދިހައެއް( ދަރިވަރަކަށް  10ސްކޫލުތައް މެދުވެރިވެގެން އަންނަ ކޮންމެ  )ށ(  
 )އެކެއް( ބެލެނިވެރިއަކު؛ 1ކާއި )އެކެއް( ޓީޗަރަ 1އެ ކުދީންނާއެކު އަންނަ 
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)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަހަރުން  65އުމުރު އެނގޭ ރަސްމީ ލިުޔމެއް ގެންނަ  )ނ(  
 ؛މަތީ މީހުން

އެ ކުދިން ގޮވައިގެން  ،)ފަހެއް( އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނާއި 5އުމުރުން  )ރ(  
 އަންނަ ބެލެނިވެރިން؛

 ރުކަޒުން ހުއްދަ ދޭ ފަރާތްތައް. ޚާއްޞަ ގޮތަކުން މަ )ބ(  

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ވަދެވޭނެ 
 މީހުންގެ އަދަދު 

 ހުންނަށެވެ. )ފަންާސސް( މީ 50ން ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް އެއްފަހަރާ ވަދެވޭނީ ގިނަވެގެ  .10

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ވަންނަ 
 ޓިކެޓުގެ އަގު 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ،ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ޓިކެޓުގެ އަގުތައް )ހ(  .11

  -/25)އަށާރަ( އަހަރުން މަތީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް  18 (1)   
 )ފަންސަވީސް( ރުފިޔާ؛ 

 ނުފުރޭ ކުއްޖަކަްށ )އަށާރަ( އަހަރު 18)ފަހެއް( އަހަރު ފުރި،  5 (2)   
 )ވިހި( ރުފިޔާ؛  -/20

ޔުނިވަރސިޓީއެއްގެ ނުވަތަ ކޮލެޖެއްގެ ނުވަތަ ސްކޫލެއްެގ  (3)   
    ދަރިވަރެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން އޮންަނ ދިވެިހ ދަރިވަރަކަށް

 )ފަނަރަ( ރުފިޔާ؛   -/15

    )ދިހައެއް(  10)އަށާރަ( އަހަރުން މަތީ ބިދޭސީއަކަށް  18 (4)   
 ؛މެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއަށްވާ ދިވެހި ފައިސާއެ

)އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ބިދޭސީއަކަްށ  18)ފަހެއް( އަހަރު ފުރި،  5 (5)   
 ؛)ފަހެއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު ނުވަތަ އެއަށްވާ ދިވެހި ފައިސާ 5

  ޔުނިވަރސިޓީ/ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރެއްކަން އަނގައިދޭ ާކޑު އޮްނަނ  (6)   
ނުވަތަ އެއަށްާވ  )ދޭއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރު 2ރަކަށް ބިދޭސީ ދަރިވަ
 ދިވެހި ފައިސާ؛

އަންނަނިވި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް )ށ(  
      ފަރާތްތަކުން ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ވަނުމުގެ ޓިކެޓާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ 

 އަގު ނަގާނީ ދިވެހީންނާ އެްއ އަގެއްގައެވެ.

ންޓް ވިސާ ލިބިފައިާވ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ރެސިޑެ (1)   
 ބިދޭސީން؛ 

ކް ޕަރމިޓް ލިބިފައިާވ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަރ (2)   
 ބިދޭސީން؛
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 މެޓިކް ވިސާ ޮއންނަ ފަރާތްތައް.ޑިޕްލޮ (3)   

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުން އިތުރަށް 
 ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު 

ދިހައެއް( )  -/10ސެލްފް ގައިޑިންގ ޑިވައިސް ބޭނުންކުރާ ނަމަ، ދިވެއްސަކަށް  )ހ(  .12
ވެހި ދި)އެކެއް( އެމެރިާކ ޑޮލަުރ ނުވަތަ އެއަްށވާ  1ރުފިޔާ، ބިދޭސީންނަށް 
 ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ.

)ތިރީސް( މިނެޓުެގ  30ދާރުލްއާސާރުގެ ޓިކެޓާއެކު ވައިފައި މެދުވެރިކޮށް  )ށ(  
ިއންޓަރނެޓުގެ ޚިދުމަތް  ،ރނެޓް ހިލޭ ލިބޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުންއިންޓަ

)ތިރީސް(  30)ތިރީސް( މިނެޓަކުްނ  30ބޭނުންވާނަމަ، އިތުރުކުރެވޭނީ 
     )ތިރީސް( މިނެޓަކަށް ދިވެއްސަކު 30މިނެޓަކުންނެވެ. މިއިްނ ކޮންެމ 

ނުވަތަ  )އެކެއް( އެމެރިކާ ޑޮަލރު 1)ދިހައެއް( ރުފިޔާ، ބިދޭސީއަކު   -/10
 ވެހި ފައިސާ ދައްކަންވާނެއެވެ. އެއަށްވާ ދި

 ތިންވަނަ ބާބު 

 އެ ތަކެތި ބެހެއްޓުން ، ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ތަކެތި ހޯދައި އެއްކުރުމާއި

ތަކެތި އެއްކުރުމާއި، އެ ތަކެތި 
 ބެހެއްޓުން

ގައި ބެލެހެއްޓުމުގައި ތިރީޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ތަކެތި ހޯދައި އެއްކޮށް، އެ ތަކެތި   .13
  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

  އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން ކުރުްނ؛ހަރުދަނާ ފަންނީ )ހ(  

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ބަހައްޓާ ތަކެއްޗަކީ ރައްކައުތެރިކަމާއެުކ ޖީލުތަކަށް  )ށ(  
 ނޭ ތަކެތިކަން ކަށަވަރުކުރުން. ދެމިގެންދާ

ކުރުމުގައި ތަކެތި ހޯދައި އެއް
ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް 
 ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ޒިންމާ 

މިކަމާ ުގޅިެގން މަރުކަޒުން ހަދާ  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ އުސޫލުތަކާއި 13މި ގަވާއިދުގެ   .14
 ތަންފީޒުކުރާނީ ޤައުީމ ދާރުލްއާސާރުންނެވެ.  އެހެނިހެން އުސޫލުތައް 

ށް ހޯދައި އެއްކުރާ ތަކެތި ބަހައިލެވިފައިވާނީ އަންނަނިިވ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަ )ހ(  .15 ހޯދައި އެއްކުރާ ތަކެތި 
 )ދޭއް( ބަޔަށެވެ.  2

 ؛ދާއިމީ ތަކެތި (1)   

 މާނަކުރާ ތަކެތި. (2)   

  

 

އެްނެމ އެވޭާލ ަޒމާނުއްސުެރ  ،ދާއިމީ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހިމެޭނ ތަކެއްޗަކީ )ށ(
، އިޤްތިޞާދީ، ސަގާފީ، މިހާތަނަށް ދެމިގެން އައިސްފައިވާ ދިވެހީންގެ ިއޖުތިމާޢީ

 ދޭސީ ތާރީޚީ، އާދަކާދައާ ގުޅޭ އެއްކުރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާއި އެއްކުރެވެމުންދާ
 އަދި ބިދޭސީ ތަކެއްޗެވެ. 
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މާނަކުރާ ތަކެތީގެ ގޮތުގަިއ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަްށ ތަކެތި ހޯދަިއ  (1) )ނ(  
ާގ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުން ިހން ،އެއްކުރުމުގައި ހިމެޭނ ތަކެއްޗަކީ

އުނގަންނައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭނުންކުާރ 
ދިވެހީންގެ އިޖުތިމާޢީ، އިޤްތިޞާދީ، ސަގާފީ، ތާރީޚީ، އާދަކާދައާ 
ގުޅޭ އެއިްނ އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެްއ ލިބުނަްސ މަްއސަލައެްއ 

ޒިޔާރަތްކުރާ  ،ކުރިމަތިނުވާ ތަކެއްޗެވެ. މި ފަދަ ތަކެއްޗަކީ
އިޙްސާސްކުުރމުެގ  ލައިގެން އެ ތަކެތީގެއަތްތަކެތީގައި ފަރާތްތަކުން 

ހުއްދަދެވިފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ތަނުެގ ދާއިމީ ތަކެތީެގ 
 ގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ.ގޮތުގައި ލިސްޓުކުރާ ތަކެތީގެ ތެރޭ

)ނ( ެގ މި މާއްދާގެ  ،މާނަކުރާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗަކީ (2)   
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުްނ ވަނަ ނަންބަރުގައި  1

ހިންގާ އުނގަްނނައިދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި މަޢުލޫމާުތ ދިނުމަްށ 
 ރެވިދާނެ އަންނަނިވި ތަކެއްޗެވެ.ބޭނުންކު

 ވީޑިއޯ؛ ،ފޮޓޯ، އޯޑިއޯ 2.1    

 ލުއިފޮތް؛ ،ބްރޯޝަރއާއި ،ލިޔުމާއި 2.2    

ތީގެ ތެރޭގައި ުނހިމެޭނ ދާއިމީ ތަކެ ،ތީގެ ނަކަލާއިދާއިމީ ތަކެ 2.3    
 ތަކެތި. 

ދާރުލްއާސާރަށް އެއްކުރެވޭ 
 ތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ ގޮތް 

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދާއިީމ  1ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ެގ  15މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .16
 ނަނިވި ގޮތްތަކުގެ މަތިންނެވެ.ތަކެތި ބަލަހައްޓާނީ އަން

 އެއްޗެއްެގ މަޢުލޫމާުތ ފުރިހަމައަށް ކެޓެލޮގްކޮށް، އަިދ ދާއިމީ ކޮންމެ     
 ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ނަކަލު ހަދައި )ރެޕްލިކާ ހެދުން( ފަރުވާދީ

މި  ،ދިރާސާކޮށް، ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަންވާނީ
 ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ހަރުދަާނ ފަންނީ 

 ފެތޭގޮތަށެވެ. މިންގަނޑުތަކަށް

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  15މި ގަވާއިދުގެ   )ށ(  
 އްޓާނީ އަންނަނިވި ގޮތްތަކަށެވެ.މާނަކުރާ ތަކެތި ބަލަހަ

މާނަކުރާ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގައި އެ ތަކެއްޗަކީ އަސްލު ނުވަތަ އަސްާލ     
 ކުރަންވާނެއެވެ.  ކަން ކަށަވަރުމުޅީން އެއްގޮތަށް ހުންަނ ތަކެތި
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އްދާގައި ވަަނ މާ 15މި ގަވާއިދުގެ  ،ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ހޯދައި އެއްކުރާނީ )ހ(  .17 ތަކެތި ހޯދައި އެއްކުރެވޭ ގޮތް 
 ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ތަކެއްޗެވެ. 

 ށ()  

 

ޤައުީމ  ،އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ލިޭބ ކޮންެމ އެއްޗެއްެވސް
 ރަށް ހޯދައި އެއްކުރެވިދާނެއެވެ.ރުލްއާސާދާ

 ކި ފަރާތްތަކުން ހިލޭ ދޭ ތަކެތި؛އެ (1)   

 އްޔަތެއްގެ ދަށުން ލިބޭ ތަކެތި؛ފަރުދަކު ކުރާ ވަސި (2)   

  ތަކެތި؛ދާއިމީ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށް ގަނެެގން ހޯދާ (3)   

 ގެ ދަށުން ލިބޭ ތަކެތި.އިދުތަކުޢަމަލުކުރެވުމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާ (4)   

ތަކެތި ބަލައިގަތުމުގައްޔާއި 
ބަލައިގަތުމަށްފަހު 
 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ތަކެތި ބަލައިގަތުމުގައްޔާއި ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު   .18
 ތުގެ މަތިންނެވެ. ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮ

ނާީނ ޤައުީމ  ބަލައިގަންޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ލިބޭ ހުރިާހ ތަކެތި )ހ(  
 ދާރުލްއާސާރުންނެވެ.

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ށ( ގައިވާ ކޮންެމ އެއްޗެްއ  17މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ ތަކެތި  ،ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު

ގެނަިއ އެ އެއްެޗއް  ،ބަލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުމެްއ ދޭންވާނެއެވެ. ިމ ލިޔުމުގައި
 ފަރާތާއި ބަލައިގަތް ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 

( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި 3ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 17މި ގަވާއިދުގެ  )ނ(  
އެ ތަކެތީގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު، ެއއީ ދާއިމީ  ،ގަތުމުގެ ކުރިން

 ،ޅާނީ ނުވަތަ ނިންމާނީތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނިދާެނ އެއްޗެއްތޯ ކަނޑައަ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ) R-37/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 

 ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ މަތިން 3ގެ  (ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ގަވާއިދު
 މަރުކަޒުންނެވެ. 

 ،ހުމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ކަނޑައެޅޭ ތަކެތި ަގތުމަށްފަ )ރ(  
ޤައުމީ  ،އެ އެއްޗެއް ވިއްކި ފަރާތުން ،އެ މުޢާމަލާތު ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް

 ދާރުލްއާސާރަށް ހޯދަންވާނެއެވެ. 

ޤައުީމ  ،މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހޯދާ ލިޔުމުގައި )ބ(  
ޓަރ ނުވަތަ ދާރުލްއާސާރަށް އެއްކުރެވޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި ކިއުރޭ

   މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތާއި ވިއްކި ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާެނއެވެ. އަދި 
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ވިއްކި ފަރާތަށް  ،މަރުކަޒުެގ ފަރާތުން ،މި ލިޔުމުގެ ައސްލާ އެއްގޮތް ކޮޕީއެއް
 ދޭންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިްނ  17މި ގަވާއިދުގެ  )ޅ(  
ށް ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ލިބޭ ކޮންމެ އެއްޗަކާ ގުޅޭގޮތުން ލިބެންހުރި ގޮތަކަ

 ންތަކުންނާއިލިޔުރުން  ހޯދަންވާނެއެވެ. ޤައުމީ ދާރުލްއާސާ ،ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް
 އަނގަބަހުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު ެވސް މީގެ ތެރޭގައި ިހމެނެއެވެ.

އެ އެއްޗަކަށް ބޭނުންާވ  ،ށްއެ އެއްޗެއް ސާފުކޮ ،ތަކެތި ބަލައިގަތުމަށްފަހު )ކ(  
ގިނަދުވަހަށް ދެމެހެއްޓުމަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާދީ ނިމެންދެން އެ އެއްޗެއް ހިމެނޭީނ  

 ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ވަގުތީ ތަކެތީގެ ގޮތުގައެވެ.

އެ އެއްޗެްއ  ،ކޮށްފައިވާ ކަންކަން ނިުމމަށްފަހުމި މާއްދާގެ )ކ( ގަިއ ބަޔާން )އ(  
ގެ ދާއިީމ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ިހމަނަންވާެނއެވެ. އަދި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު

 މިކަމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް  15މި ގަވާއިދުގެ  )ވ(  
ލްކުވެރިަކން ހުރިާހ އެ ތަކެތީގެ މި ،ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ތަކެތި ހޯދަންވާނީ

ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ލިބުމާއެކު، އެ އެއްޗެއްގެ މައްޗަްށ 
އަދި މި މިލްކުވެރިކަްނ ޤައުމީ ދާުރލްއާސާރުން  ،ފުރިހަމައަށް ބާރުފޯރުވޭ

ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު 
 .ލިބޭގޮތަށެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް  15މި ގަވާއިދުގެ  )މ(  
ހޯދައި އެއްކުރެވޭ ތަކެތި ރައްކައުތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމުެގ ހުރިާހ 
އިންތިޒާމްތަކެއް ހަަމޖެއްުސމަކީ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ އެްނމެ ިއްސވެރިޔަކަށް 

 ހުރި މީހެއްގެ ާވޖިބެކެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް  15މި ގަވާއިދުގެ  )ފ(  
      ހޯދައި އެއްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް، މި ގަވާއިދުގެ 

ވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރި ނުވާހަިއ  19
 ލްއާސާރަށް އެއްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައެވެ.ހިނދެއްގައި ހިމެނޭނީ ޤައުީމ ދާރު



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ            R-38/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              108 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

9 

 

ދާއިމީ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ތަކެތި 
 އުނިކުރުން 

އިމީ ތަކެތީގެ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ދާއިމީ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ދާ )ހ(  .19
ނިކުރަން ތެރެއިން އުނިކުރަން ބޭނުންވާަނމަ، އެ އެއްޗެއްެގ މަޢުލޫމާތާއި، އު

ހެއްޓުމާ ދާރުލްއާސާރަށް އެއްކުރެވޭ ތަކެތި ބެލެ ،ބަބު ބަޔާންކޮށްބޭނުންވާ ސަ
 ،އިކޮށްހަވާލުވެހުރި ކިއުރޭޓަރ ނުވަަތ މަރުަކޒުްނ ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކުން ސޮ

ގާފީ ތަރިކަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަ) R-37/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 
 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކޮމިޓީއަށް 3ގެ  (ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ގަވާއިދު

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

ގަވާއިދު ނަންބަުރ  ،އުނިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންެޖހޭ އެއްެވސް ަކމެއް ކުރެވޭނީ )ށ(  
2020/R-37 ( ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުމުގ   

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޮކމިޓީން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންުމމުންނެވެ.  3ގެ  (ގަވާއިދު

ތީގެ ތެރެއިން ތަކެތި ދާއިމީ ތަކެ
 އުނިކުރުމުގައި ބަލާ މިންގަނޑު 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ދާއިމީ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ދާއިމީ ތަކެތީގެ   .20
ތިރީގައި މިވާ ކަންަކމުެގ ތެރެއިން ކަމެްއ  ،ތެރެއިން އުނިކުރުމަށް ނިްނމޭނީ

 މެދުވެރިވެގެންނެވެ.

ރި ދާއިމީ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެ އެއްޗަކާ ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ހު )ހ(  
        އްޙަ ނޫްނ މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުވެ، ޞަލިޔެފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެީއ 

އެ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ެއ އެއްޗަކީ ދާއިމީ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަްށ 
 އެކަށީގެން ނުވާ އެއްޗެއް ކަމުގަިއ ވުން؛

ޑަްށ ހަލާކުެވ، އަލުްނ ނުމެއްގަިއ ބެނުން ކުރެޭވ ވަރަށްވުރެ ބޮއެއްވެސް ބޭ )ށ(  
 ވަރަށް ހަލާކުވުްނ؛ނުކުރެވޭ ކޮށްގެންވެސް އޭގެ ައސްލު އިޢާދަމަރާމާތު

އެއްޗެއް ނެތި  ،އެއްޗެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ސަބަބުން )ނ(  
ސަލާމަތަްށ ގެއްލުމެްއ އެހެްނ ތަކެއްޗަށާއި މީުހންގެ  ،ހަލާކުވަމުންދާއިރު

 ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން؛

 އެ އެއްޗެއްގެ އަސްލު ގެއްލިފައިވާ އެއްޗަކަށް ވުން؛ )ރ(  

އެ އެއްޗަކީ އޭގެ ބަދަލުގައި އެއަށްވުރެ މާނަފުން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ލިބެންއޮތް  )ބ(  
 އެއްޗަކަށް ވުން؛

އްގެ މިލްކުގައި ހުރި އެއްޗެއް އެ އެއްޗަކީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ވަކިފަރާތެ )ޅ(  
 އެ ފަރާތަކުން އެ އެއްޗެްއ ހޯދުަމށް އެދުން. ،ކަމުގައި ސާބިތުކުރުމާ ުގޅިގެން
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ދާއިމީ ތަކެތީގެ ތެރެއިން 
އުނިކުރާ ތަކެއްޗާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 ،ޗާމެދުވަަނ މާއްދާގައިވާ ފަދައިން އުނިކުރުމަށް ިނންމާ ތަކެއް 19މި ގަވާއިދުގެ   .21
 ނެއެވެ. އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާތިރީގަ

ޝީފަށް ޤައުމީ ޢަރު ،ނަމަ އެ އެއްޗަކީ ޤައުމީ ޢަރުޝީފާ ގުޅުންހުރި އެއްޗެއް )ހ(  
 ؛ބަދަލުކުރުން

 ؛ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ މާނަކުރާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ަބދަލުކުރުން )ށ(  

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ފަންީނ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގަިއ  ()ނ  
 ؛ބޭނުންކުރުމަށް ބަދަލުކުރުން

 ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ގޮތްޕަކަށް ބަދަލުކުރުން؛ )ރ(  

މަރުކަޒުގައި ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ދާރުލްއާސާރަކަށް ނުވަތަ އުނގަންނައިދޭ  )ބ(  
ބެހޭ ޢިލްމް އުނގަންނައިދޭ ަމރުކަޒަކަށް  ޚާއި ސަގާފަތާތަނަކަށް ނުވަތަ ތާރީ

 ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރަން ދޫކުރުން؛

 ނެތް ހާލަތެއްގައިވާ އިސްވެދިޔަ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވެން )ޅ(  
ނައްތައިލުުމގެ ކުރިްނ  ،ގޮތެްއ ނެތިއްޖެނަމަ ނައްތައިލުންނޫން އެެހންއެއްޗެއް 
 ،ކާ ބެހޭގޮތުން ނިންމަްނޖެހޭ ިނންމުންތައް ފުރިހަމައަްށ ނިންމައިއެ އެއްޗަ

 އެ އެއްޗެއް ަނއްތައިލުން؛  ،މިކަމުގެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިަހމަކުރުމަށްފަހު

 ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ދާއިމީ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއް ދާއިމީ )ކ(  
ލުމުގަިއ ެއ އެއްޗަކާމެދު ޢަމަުލ ކުރުމަްށ ތެރެއިން އުނިކޮށް ނައްތައި ތަކެތީގެ

 އެއްވެްސ އެއްޗެއް މިލްކު  ކަނޑައެޅުުނ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކުން އެފަދަ
އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއްގައި ދާރުލްއާސާރުގެ ނުވަތަ މަރުކަޒުެގ  ކުރުމުގެ

ރު ގަވާއިދު ނަންބަނުވަތަ ، މުވަްއޒަފެއްގެ ޢާއިލާގެ މީހަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު،
2020/R-37 ( ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުމުގ    

ނުވަތަ  ،ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޮކމިޓީގެ މެންބަަރކު 3 ގެ (ގަވާއިދު
ނުވަތަ މި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއްގެ  ،މީހަކު މެންބަރެއްގެ ޢާއިލާގެ

އަނބީން،  ،ލާކަމުގައި ބަލާނީމަންދޫބަކު ބައިވެރިވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އާއި
އެއްބަނޑު  ނުވަތަ ން، އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ނުވަތަ އެއްބަފާ، ން، ދަރީފިރީ

 މީހުންނެވެ.
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ބަދަލުގައި ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް 
ތަކެތި އުނިކޮށްގެން ލިބޭ 

 ފައިސާ

މަލުކުާރ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްޗެއް އުނިކުުރމުގައި ޢަ  .22
 2019/12ޤާނޫުނ ނަްނބަރު  ،ން ބަދަލުގައި ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރަންވާނީގޮތަކު

ރަސްޓް ަގއި ބުނާ ޓްވަަނ މާއްދާ 18)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ފަންޑަށެވެ. 

އަނބުރާ ރައްދުކުރާގޮތަށް 
 ގެނެވޭ ތަކެތި 

 ނެވެ. ތުގެ މަތިންރީގައި މިވާ ގޮތި ،އަނބުރާ ރައްދުކުރާ ގޮތަށް ތަކެތި ގެނެވޭނީ  .23

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ދައްކައިލުންތަކުގައި ެބހެއްޓުމަށް  )ހ(  
މަރުކަޒުތަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ  ކުރުމަށް މިފަދަ ތަކެތި ހުރި  ނުވަތަ ދިރާސާއެއް

ފަރުދުންގެ އަތުން އަނބުރާ ރައްދުކުރާގޮތަށް ތަކެތި ގެނެވިދާނެއެވެ. މިފަދަ 
    ދިގުވެގެން ،ށް ގެންނަ ތަކެތި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ބެހެއްޓޭނީބޭނުމަކަ

)ފަހެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. މިއަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މިފަދަ  5
އެ އެއްޗެއްގެ މިލްކުވެރި ފަރާތާއި  ،އެއްޗެއް ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ބެހެއްޓޭނީ

 ންނެވެ.  މަރުކަޒު އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތި

    އަނބުރާ ރައްދުކުރާ ގޮތަށް ގެނެވޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ގެނައުމުގެ ކުރިްނ  )ށ(  
އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާތަކީ ކޮބައިކަން ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުން 
ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. ވެރިފަރާތުގެ ގޮތުގައި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް މަޢުލޫމާުތ 

އް ހޯދައިފައިވަނީ ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް ލިބިފައިވަނީ ލިބިފައިވާ ފަރާތުން އެ އެއްޗެ
މިކަްނ ކޮންގޮތަކަށްތޯ ބަލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އެއްޗެއްގެ ވެރިފަރާުތން 

 ސާބިތުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.

އެ އެއްޗަކީ ޤައުމީ  ،އަނބުރާ ރައްދުކުރާ ގޮތަށް އެއްޗެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން )ނ(  
ގައްޔާއި މައުރަޒެއްގަިއ ބައިވެރިކުރާ ދާރުލްއާސާރަށް ގެންނަ ގެނައުމު

އެ އެއްޗެއްެގ އަސްލަށް  ،އަނބުރާ ރައްދުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ،ކުރުމުގައްޔާއި
ނުވަތަ ހާލަތަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްޗެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަްނ 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް އެއްކުރެވޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ  ،ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
ރި ކިއުރޭޓަރ ނުވަތަ މަރުކަުޒން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކާއި އެ އެއްޗެއްގެ ހަވާލުވެހު

މިލްކުވެރި ފަރާތާ ގުޅިގެްނ ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރަން ާވނެއެވެ. ިމ ރިޕޯޓަކީ 
ސް ބޭުނންކުރެވޭނެ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ރެކޯޑަށާއި ސަާލމަތީ ބޭނުންތަކަށްވެ

 އެއްޗެކެވެ. 

އެ އެްއޗަކީ ޤައުީމ  ، ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރުމި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ )ރ(  
މައުރަޒެއްގަިއ ބައިވެރިކުރާ  ،ދާރުލްއާސާރަށް ގެންނަ ގެނައުމުގައްޔާއި

އަނބުރާ ރައްދުކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ އެއްޗެއްގެ އަސްލަށް  ،ކުރުމުގައްޔާއި
އެފަދަ  ،ނަމަނުވަތަ ހާލަތަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ އެއްޗެއް ކަމުގައި ފެނިއްޖެ
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އެއްވެސް އެއްޗެއް އަނބުރާ ރައްދުކުރާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުަގއި ޤައުމީ 
 އާސާރަށް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ.ދާރުލަ

އަނބުރާ ރައްދުކުރާގޮތަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ހުންަނ  )ބ(  
ނަ ތަކެއްޗަށް ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ މިލްކުގެ ގޮތުގައި ހުން ،މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

ދެމުންގެންދާ ހުރިހާ ަސމާލުކަމަކާިއ އެނޫންވެްސ ހުރިހާ އިސްކަމެްއ 
  ތަކެއްޗަށްވެސް ދޭންވާނެއެވެ. ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެ

އި ރެކޯޑްތައް އަނބުރާ ރައްދުކުރާގޮތަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމަކާ )ޅ(  
ކުރެޭވ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ އެއް ށްރަޤައުމީ ދާރުލްއާސާ ،ލިޔެބަލަހައްޓާނީ

 ހަވާލުވެހުރި ކިއުރޭޓަރ ނުވަތަ މަރުކަޒުްނ ކަނޑަައޅާ ފަރާތަކުންނެވެ.

އަނބުރާ ރައްދުކުރާގޮތަށް 
ގެނެވޭ ތަކެތި ގެނައުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

އަނބުރާ ރައްދުކުރާގޮތަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ގެނައުމަށްޓަކައި އެ އެްއޗެއްގެ މިލްކުވެިރ   .24
 ފަރާތާއި ޤައުމީ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރާ ދެމެދު ލިޔުމުން އެއްބަސްވެ، މިލްކުެވރިފަރާތާއި 

އެއްކުރެވޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުެވހުރި ކިއުރޭޓަރ ނުވަތަ  ށްރަދާރުލްއާސާ
ތިރީގައިވާ  ،މަރުކަޒުން ކަނޑަައޅާ ފަރާތުން ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި

 ނެއެވެ.ބައިތައް ބަޔާންކުރަންވާ

 ؛އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ަހމަތައް )ހ(  

 ؛ދާރުލްއާސާރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ވެރިފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު )ށ(  

       ،ދާރުލްއާސާރުގައި ބެހެއްޓުމަށް ވެރިފަރާތަށް ވަކި އަގެއް ދޭންޖެހޭނަމަ )ނ(  
 ؛އް ނުނަގާަނމަ އެކަންއެ އަގަކާއި އަދި އަގެ

އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވެރިފަރާތުން އެ އެއްޗެއް ގެންދަްނ  )ރ(  
 ؛ބޭނުންވެއްޖެނަަމ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

 ،ބަދަލުދޭންޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެ ބަދަލުދޭންޖެހޭކަން ސާބިުތވެއްޖެނަމަ )ބ(  
 ންވަރާއި، ދެފަރާތުގެ ޒިންމާތައް؛އެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ ގޮތާއި މި 

އަނބުރާ ރައްދުކުރާގޮތަށް ގެނެވޭ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް  )ޅ(  
ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ބަންދުކުރުމާއި، އުފުލުމުގެ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމުކުރާީނ 
ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް އެއްކުރެވޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުާމ ހަވާލުވެހުިރ ކިއުރޭޓަރ 
ނުވަތަ މަރުކަޒުްނ ކަނޑައަާޅ ފަރާތަކުންނެވެ. ބަދަލުދިނުމުގެ 

އެކަމަްށ  ،)އިންޝުއަރެންސް( ބޭނުމަކަށް ެއ އެޗެއްގެ އަުގ ަވޒަންކުރާނަމަ
 ހިނގާ ޚަރަދެއް ދައްކާނީ މިލްކުވެރި ފަރާތުންނެވެ.

ވާ އަނބުރާ ރައްދުކުރާގޮތަށް ގެނެވޭ ތަކެތި ގެނައުމުގައި ދެފަރާތުން އެއްބަސް )ކ(  
ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ާލޒިމުކުާރ ހަމަތަކެއްެގ މަތިްނ އެ ތަކެތި  ،ގޮތާއި
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އަނބުރާ މިލްކުވެރި ފަރާތަށް ރައްދުކުރުމަށް ޤައުމީ ދާުރލްއާސާރުން 
 އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ. 

އަނބުރާ ރައްދުކުރާގޮތަށް 
 ދޫކުރާ ތަކެތި 

ސް އެއްޗެއް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން އެއްވެ  .25
 ދޫކުރެވޭނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްވެސް  )ހ(  
އެއްޗެއް ދޫކުރެވޭނީ، ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ސާރުތަކަށެވެ. އަމިއްލަ ފަރުދަކަށް މިންގަނޑުތަކެއް ގެންގުޭޅ ދާރުލްއާ
 އެއްޗެއް ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ. ދާރުލްއާސާރުގައިވާ އެއްވެސް 

)ފަހެއް(  5އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދޫކުރާ ތަކެތި ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން  )ށ(  
އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. މިއަށްވުރެ މުއްދަތު  އިތުރުކުރަން 

ތުން އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ މުއްދަތު ދެފަރާ ،ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
އިވާ އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްުވމުގައި ތިރީގަ

 ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ.

 ޗަށް ދީފައިވާ ރައްކައުތެރިކަން؛ތަކެއް (1)   

 އައިސްފައިވާ މާއްދީ ބަދަލުތައް؛ގެންދިއުމަށްފަހު  (2)   

 މިންވަރު. ފޯރުކޮށްދެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ (3)   

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ހުިރ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ދެއްކުަމށް އެއްޗެއް  )ނ(  
އެ އެއްޗެއް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ެގންދިޔުމުން ނުވަަތ  ،ދޫކުރާނީ

ބޭފަދަ މައުރަޒެއްގައި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސްކަހަލަ ގެއްލުމެއް ނުލި
ހާލަތުގައިވާ ތަކެތި އެކަންޏެވެ. އަދި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ހިނގަމުންދާ 
މައުރަޒެއްގައި ހުރި އެއްޗެއް ނުވަތަ ދިރާސާކުރުމުގެ ަމަސއްކަތެއްގައި 

 ކުމަށް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ބޭނުންކުރަމުންދާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަނބުރާ ދެއް

   ގަވާއިދު ނަންބަރު ،ރާ އެއްޗެއް ދޫކުރެވޭނީއަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދޫކު )ރ(  
2020/R-37 ( ެދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުމުގ    

       ،ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ޮކމިޓީއަށް ހުަށހަޅައިގެން 3ގެ  (ގަވާއިދު
 އެ އެއްޗެއް ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.
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ތި އަނބުރާ ރައްދުކުރުމަށް ތަކެ
 ދޫކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް 

މަކުްނ ލިޔު ،އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުން ތަކެތި ބޭނުންވާނަމަ )ހ(  .26
ްނވާ ތަކެތި، ބޭނު، ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ހުށަހެޅުމުގައި

 . އެވެޔާންކޮށްފައި އޮންނަންވާނެ ބޭނުންވާ މުއްދަތު ބަ ،ބޭނުންވާ ސަބަބާއި

 ތިރީގައި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް )ށ(  
 ބަޔާންވެގެންވާ ފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

އެ އެއްޗެއް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމުން ނުވަތަ  (1)   
ހަަލ ގެއްުލމެްއ މައުރަޒެއްގައި ބެހެއްޓުމުެގ ސަބަބުން އެއްވެސްކަ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ) R-37/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު ލިބިދާނެކަމަށް 
ވަނަ މާއްދާގަިއ  3ގެ  (ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ގަވާއިދު

 ؛ތަކެތި ފެންނަ ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީއަށް

 ؛ހިނގަމުންދާ އެގްޒިބިޝަނެއްގައި ިހމެނިފައިވާ ތަކެތި (2)   

އް ދޫކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތަކަްށ އެ އެއްޗެ (3)   
 ހުރަސްއެޅޭ ތަކެތި.

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އެއްވެސް  )ނ(  
އެއްޗެއް ދޫކުރެވޭ ފަދަ ރަނގަުޅ ފެންވަރެއްގައި ތަކެތި ެބލެހެއްޓުމުގެ 

 R-37/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،މިންގަނޑުތަކެއް ގެންގުޭޅ ތަނެއްތޯ
ވަނަ  3ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ގަވާއިދު )

 މިޓީން ބަލަންވާނެއެވެ. މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮ

ތަކެތި ދޫކުރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަކީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްަގއި ތަކެތި  )ރ(  
ންގުޅޭ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއް ބެލެހެއްޓުމުގެ މިންގަނޑުތަކެއް ގެ

 އޮންނަންވާނެއެވެ. 

ތަކެތި ދޫކުރާ  ،އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ތަކެތި ދޫކުރާ އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔާރުކޮށް )ބ(  
ފަރާތާއި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް އެއްކުރެޭވ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުާމ ަހވާލުވެހުރި 

 އެ އެއްބަސްވުމުގައި ފަރާތަކުން ޅާ ކިއުރޭޓަރ ނުވަތަ މަރުކަޒުން ކަނޑައަ 
 ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. 
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ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ 
ތަކެއްޗާއި، ރެކޯޑްތައް 

 ދިރާސާކުރުން 

 

ނގެނުމަށް ކުރެޭވ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެއްޗާއި އެ ތަކެއްޗާބެހޭ ރެކޯޑުތަކަކީ، އު  .27
އާންމުންނަށް  ރުމުގެ ބޭނުްނތަކަށްދިރާސާތަކާއި ދަސްކުރުމަށާއި މަޢުލޫމާތު މުއްަސނދިކު

ލައިލައި ބޭނުންކުރެވޭނެ މަގުފަހިވެފައިވާ ތަކެއްޗެވެ. އާންމުކޮށް ދާރުލްއާސާރު ބަ
ވާ އެއްޗެއް މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ަތނުގައި ،ބަލައިލުމުގެ އިތުރުން

       ،ފަރާތަށްއެަކމަށް އެދޭ  ،ނުވަތަ ރެކޯޑެއް ދިރާސާކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެަނމަ
 އާސާރުން މަގުފަހިކޮށްދޭނެއެވެ.ޤައުމީ ދާރުލް

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެއްޗާއި ރެކޯޑްތައް ދިރާސާކުރުމާއި ދަސްކުރުމުެގ  )ހ(  
 ؛ބޭނުމަށް އެ ތަކެއްޗާއި ރެކޯޑްތައް ބެލުމުގެ މަގުފަހިކުރުން

ކެއްޗާއި މަޢުލޫމާުތ ދިރާސާތަކާއި މަޢުލޫމާތު މުްއސަނދިކުރުމުގެ ބޭނުމަްށ ތަ )ށ(  
ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ދިރާސާއެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ 
ހޯދަމުންދާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން ތިރީގައި މިވާ ފަދަ އެއްވެްސ 

ވަގުތުން ެއ ކަމެްއ ހުއްޓުވުމުެގ ފުރިހަަމ  ،ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ
މިފަދަ ދިރާސާތައްކޮށް  ،ކަންއުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ލިބިގެންވާޤައިޚްތިޔާރާއި ބާރު 

މަޢުލޫމާތު މުްއސަނދިކުރުމުގެ ބޭުނމަށް ތަކެއްޗާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންާވ 
  ؛ފަރާތަކުން އެއްބަސްވުން

އެއްޗެއްގެ މާއްދީ ސިފައަށް އެއްވެސް ކަހަލަ އުނިއިތުރުކަމެއް  (1)   
 ؛އަންނާނެ ކަމެްއ ކުރުން

އެއްޗެއްގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެޭވ ރެކޯޑްތަކުގައިވާ ލިޔުމަކަށް، ނުވަަތ  (2)   
ފޮޓޯއަކަށް، ނުވަތަ ކުރެހުމަކަށް، ނުވަަތ ރެކޯޑްތައް ލިޔެފައިާވ 

ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އެއްވެސް މިންވަރެއްެގ އުނިއިތުރެްއ  ،ކަރުދާހަކަށް
 ؛ރުންއަދި އެއްވެސް ގެއްލުމެއް އަްނނާނެ އެއްވެްސ ކަމެްއ ކު

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ އިދާރީ މަސައްކަތަކަށް އަިދ  (3)   
 ފަންނީ މަސައްކަތަކަށް ދަތިވާނެ ކަމެއް ކުރުން؛

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުން ާއންމުކޮށް ދެުމންގެންދާ އެއްވެސް ޚިދުމަތެްއ  (4)   
 ދިނުމަށް ދަތިކުރުން.

ނދިކުރުމުގެ ބޭނުމަްށ ތަކެއްޗާއި މަޢުލޫމާުތ ދިރާސާތަކާއި މަޢުލޫމާތު މުްއސަ )ނ(  
ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ހުއްދަދިނުމާއި  ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން

ވާނުވާބެލުމުގެ ޒިްނމާތައް އަދާކޮށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން އަޅަންޖެޭހ  
ވޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ހުރިހާކަމެއް ކުރާީނ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް އެއްކުރެ

ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެހުރި ކިއުރޭޓަރ ނުވަަތ މަރުކަުޒން ކަނޑައަާޅ 
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ފަރާތުންނެވެ. އަޅާ ފިޔަވަޅަކާ ބެހޭގޮތުން ޙައްލުކުރަން ދަތި ަމއްސަލައެއް 
 ނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ.އެ ަކމެއް  ޙައްލުކުރާނީ ޤާ ،ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ

ތަކެއްޗާއި ރެކޯޑްތައް ބަލައިގެން ކުރާ ދިރާސާ  ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ )ރ(  
 ،ކުރެވުުނ ދިރާސާއިން ލިބުުނ   މަޢުލޫމާތުެގ ފުރިހަަމ ރިޕޯޓެއް ،ނިމުމުން

 ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30

ބަލަން ބޭނުންާވ ދިރާސާކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތުން ކުރަމުންދާ ދިރާސާއަކާ ގުޅިގެން  )ބ(  
        ،ތަކެއްޗާއި ރެކޯޑްތައް ބެލުމުެގ މަސައްކަްތ ކުރަމުްނ ގެްނދަންވާނީ

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް އެއްކުރެވޭ ތަކެތި ބެލެހެއްޓުާމ ހަވާލުވެހުިރ ކިއުރޭޓަރ 
 ނުވަތަ މަރުކަޒުްނ ކަނޑައަާޅ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ 
ލު ހެދުން ތަކެތީގެ ނަކަ  

 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީގެ ނަކަލުހެދުމަކީ ހަމައެކަނި ޤައުމީ  )ހ(  .28
ދާރުލްއާސާރަށް ނުވަތަ ޤައުީމ ދާރުލްއާސާރުން ހުއްދަދޭ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންވާ 
ޙައްޤެކެވެ. މިގޮތުން ހުއްދަ ލިޭބ ފަރާތަކުން ިމ ތަކެތި ނަކަލުކުުރމުގެ ހުއްަދ 

 ވޭނޭއެވެ.އެހެން ފަރާތަކަށް ނުދެ

ހުއްދައަށްއެދޭ ފަރާތުން  ،މިފަދަ އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ނަަކލެއް ހެދޭނީ )ށ(  
އްދަ ލިޔުމުްނ މަރުކަޒުގެ ހު ،ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތައް ބެލުމަށްފަހު

 ހޯދައިގެންނެވެ. 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު އިސްތިހާރުކޮށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  )ނ(  
ގެ ރީގެ ބޭނުމަށާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ބޭުނމަށް ނޫންގޮތަކަށް ތަކެތީވިޔަފާ

 ނަކަލުހެދުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރު އިސްތިހާރުކޮށް ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި  )ރ(  
ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށާއި އުނގަންނައިދިނުމުެގ ބޭުނމަށް ތަކެތީގެ ަނކަލުހެދުމަށް 

މަރުކަޒުެގ  ،ވޭ ފަރާތުން މިކަމަށް ދައްކަންޖެޭހ ފީއެއް ކަނޑަައޅާނީހުއްދަދެ
 ވެ.ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުންނެ ،ލަފާގެ މަތިން
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ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ 
 ތަކެތީގެ ނަކަލު ހެދުމުގެ ހުއްދަ

ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 
އްގޮތްތަ  

 

އްދަދެވޭނީ ( ހެދުމުގެ ހު ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީގެ ނަކަލު )ރެޕްލިކާ )ހ(  .29
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން  ިހންގާ  ޢިްލމު އުނގަންނައިދޭ

ކުރާ އިދާރާތަކަށާއި ސަގާފީ ތަރިކައާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުމުެގ ަމސައްކަތް
ށް ދެޭވ ފަރާތްތަކަށެވެ. މި ހުއްދައަީކ ހަމައެކަިނ އެއްފަހަުރ ބޭނުންކުރުމަ

ސް ގެ ދަށުން ނަކަލުކުރެވޭ ކޮްނމެ ެއއްޗެއްވެހުއްދައެކެވެ. މި ހުއްދައި
ރުމުގެ ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެަކނި ުއނގަންނައިދިނުމާިއ ހޭލުންެތރިކު

 ބޭނުންތަކުގައެވެ.

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީގެ ނަކަލުހަދައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  )ށ(  
ްށ ނުަވތަ ޤައުމީ  ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަިނ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުެގ  ބޭނުމަ

 މުން އެ ހުއްދަ ދޭ ފަރާތަކަށެވެ.ދާރުލްއާސާރުން ހުއްދަދިނު

     ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމުގައި  ،ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީގެ ނަކަލުހަދައި )ނ(  
އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނީ އެއްބަސްވެވޭ 

ދަތު އިތުރު ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އައު ހުށަހެޅުމެްއ ވަކިމުއްދަތަކަށެވެ. މުއް
 ރާނީއެވެ.ހުށަހަޅައިގެން ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކު

      ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީގެ ނަކަލުހަދަިއ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމުގައި  )ރ(  
އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިގެދަށުން 
ނަކަލުހެދުމުގެ ބޭނުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއްގެ ތައްގަނޑެއް )މޯލްޑް( 

އެ ަތއްގަނޑެއް  ،ހުއްދަ ދެވިފައިވާ މުއްދަތު ނިމުމުން ،ހަދައިފައިވާނަމަ
 ލްއާސާރާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ.)މޯލްޑް( އަގަކާ ނުލަިއ ޤައުމީ ދާރު

ފާރީގެ ބޭނުމަށް ޤައުމީ  ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ވިޔަ )ބ(  
އެއީ ނަކަލެއްކަން އަންގައިދޭ  ،ނަކަލުހަދައިގެން އުފައްދާ ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި

ޤައުީމ  ،ލިޔުމެއް އޮންަނންވާނެއެވެ. އަދި ިމ ލިޔުން އޮްނނާެނ ގޮތް
ދާރުލްއާސާރަށް ހުށަހަޅައިގެން ހުއްަދ ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މިަފދަ ކޮންެމ 

ޗަާކ ބެހޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާުތ އެ އެއް ،އެއްޗެއް ވިއްކާއިރު
 ،އޮންނަންވާނީ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް

 ވެސް އުނިއިތުރުކަމެއް ނެތިއެވެ.އެއް

     ޤައުމީ  ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީގެ ނަކަލުހަދައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމުގައި  )ޅ(  
އްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިގެ ދަށުން ހަދާ އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް އަމި

މިކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭއިރު ހާމަކުރަންވާނެއެވެ. ނަކަލު  ،ނަކަލުގެ އަދަދު
        ،ހެދުމަށް ދެވޭ ހުއްދައިގެ ދަށުން ހަދާ ނަކަލުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުން
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ޤައުީމ  ،)ދިހައެއް އިްނސައްތަ( އަށްވާ ފަިއސާ %10އެ ނަކަލު ވިއްކާ އަގުގެ 
 ރުލްއާސާރަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.ދާ

ޤާނޫުނ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ ނަކަލުްނ ލިބޭ ފައިާސ ޖަމާކުރަންވާނީ  )ކ(  
ވަނަ  18)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ޤާނޫނު( ގެ  2019/12ނަންބަރު 

 ގައި ބުނާ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށެވެ.މާއްދާ

    ތަކެތީގެ ނަކަލުހަދައިގެން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުްނ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ  )އ(  
 ،އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ހުއްދައިގެ ކަންތައް ހަމަޖެހުުމގެ ކުރިން

ނަކަުލ ހެދުމުގެ ހުްއދައަށް އެދި  ،ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ހުއްދައަށް އެދޭ ، ދަހުށަހަޅައިފައިވާ އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ތަކެތީގެ ފޮޓޯނެގުމުގެ ހުއް

ފަރާތަށް ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުން ދޫކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި މިކަމަްށ ބެނުންވާ 
ފޮޓޯނެގުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުންނެވެ. 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް  ،އަދި މިގޮތަށް ނަގާ ހުރިާހ ފޮޓޯގެ ސޮފްޓްކޮޕީއެއް
 ދޭންވާނެއެވެ.

އުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ޤަ
ތަކެތީގެ ފޮޓޯނެގުން ނުވަތަ 

 ވީޑިއޯ ނެގުން 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީގެ ފޮޯޓ ނެގޭީނ ނުވަތަ ީވޑިޯއ ނެގޭީނ ތިރީގައި   .30
 ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ބަޔާން

ގައިވާ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދާރުލްއާސާރު )ހ(  
ޤައުމީ ދާރުލްާއސާރުގައިވާ  ،ތަކެތީގެ ފޮޓޯ ނަގަންވާނީ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނަގަންވާނީ

 ،ދުވަސްވީ ތަކެއްޗަށް އަލީގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުުރމަށްޓަކައި
ތުރު އި ން،ފްލޭޝް ނުވަތަ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ އާްނމު އަލީެގ އިތުރު 

 އައްޔެއް ބޭނުން ނުކޮށެވެ.

ޤައުމީ ދާރުލައާސާރަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންނޫން  )ށ(  
ބޭނުންތަކަށް ފޮޓޯ ނެގުމަށް ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނެުގމަށް  އެއްވެސްކަހަލަ ކެމެރާއެއް 
ނުވަތަ އެނޫންވެްސ އެއްޗެއް ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުެގ އެތެރެއަށް ވެއްދުމަށް 

ޤައުީމ  ،މަރުކަޒުެގ ލަފާގެ މަތިން ،ޅާނީފީއެއް ނެގޭނެއެވެ. މި ފީ ަކނޑައަ
ދާރުލްއާސާރުންނެވެ. މި ފީއަކީ އަނބުރާ ނުލިބޭ އަދި ވަންނަ އެއްަފހަރު ނަގާ 

 ން މީގެ ތެރޭގައި ނުިހމެނެއެވެ. ފީއެކެވެ. މޯބައިލް ފޯނު ވެއްދު

ތަ އެ ފޮޓޯ ނުވަ ،ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނަގައި )ނ(  
ވީޑިއޯ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ މަރުކަޒުެގ ހުއްދަ ލިޔުމުްނ 

ޕޯސްޓްކާޑް ފަދަ ތަކެތީގައި  ،ލިބިގެންނެވެ. ފޮތްފޮތުގައި ޝާއިޢުކުރުމާއި
ފޮޓޯއާއި ވީޑިޯއ އޭގެ ައސްލުގޮތުގައި ތައްޔާރުކޮށް ިވއްކުންވެސް  ،ހިމެނުމާއި
  ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންކަމުގައެވެ. ބެލެވޭނީ
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މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ބޭނުންކުރާއިރު  )ރ(  
 ބޭނުންކުރަންވާނީ މިއީ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ތެރެއިން ނަގައިފައިވާ

 ފޮޓޯއެއްކަން އެނގޭނެ ގޮތަށެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ )ށ( އާއި )ނ( ގައިވާ ގޮތަށް ފޮޓޯ ނުވަތަ ީވޑިއޯ ބޭުނންކުރާއިރު )ބ(  
އެ ފޮޓޯ ނުވަަތ ވީޑިއޯގައިާވ އާސާރަކާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ދޭންވާނީ ނުވަަތ 

ވެްސ ލިޔަންވާނީ ދާރުލްއާސާރުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އެއް
 އުނިއިތުރުކަމެއް ނެތިއެވެ.

ދިރާސާކުރުމުގެ ބޭނުމެއްގައި ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން  )ޅ(  
އެދި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދަންވާނެއެވެ. އެކަމަށް 

ދިރާސާކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ނަގާ ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމުގައި 
ނުމާިއ ކުރުމަްށ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދި އެފަދަ ބޭނުމެއް، ބޭނުންކުރުމާއި

 ވިއްކުމަކީ މަނާަކމެކެވެ.

ގެ ފޮޓޯ ނުވަަތ ވީޑިއޯ ހިެމނޭ ލިޔުްނ ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީ )ކ(  
އެފަދަ ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑއޯ ހިމަނައިގެްނ  ،ވިއްކުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތަކުން

ގަންނަ ފަރާތުން އެ އެއްޗެއްގެ ކޮޕީހަދަިއގެން ނުވަތަ  އްތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެއްޗެ
 އަށް އެކަމުެގ ހުއްދަ ،އެނޫން ގޮތަކުންވެސް އުފައްދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ

 މަރުކަޒުގައި އެދެންވާނެއެވެ. 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތީެގ ފޮޓޯ ނުވަތަ ީވޑިޯއ ނެގުމަްށ ހުށަހަާޅ  )އ(  
ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި  ޤައުީމ ދާރުލްއާސާރަށް  ޮކޕީރައިޓާއި 

ނައިގެްނ ޓްރޭޑްމާކް ފަދަ ބާރުތައް ލިބިފައިނުވާ ތަކެތީގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ހިމަ
އެކަަމށް ބޭނުންވާ  ،ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އުފައްދައި ބޭނުންކުރުމުގެ ކުރިން

 އެދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  ،ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ހޯދުމަކީ ،ހުއްދަތައް

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގައިވާ ތަކެތި ފޮޓޯ ނުވަތަ ވީޑިއޯ ނެުގމުގެ ހުއްަދދިނުމުގައި  )ވ(  
ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް މަރުކަޒަށް ފެންނަ ތަކެތީގެ  ތިރީގައި މިވާ

 ގުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.ފޮޓޯނެ

 އްޗަށް ގެއްލުންވެ ނުރައްކާވުން؛ތަކެ (1)   

 ،އެއްޗެއްގެ އަސްލާއި، އުފެދިފައި ނުވަތަ އުފައްދައިފައިވާ ގޮތާއި (2)   
ޢުލޫމާތު ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތްނުވެ ކުރެވިފައިވާ  ބޭނުމާ ބެހޭގޮތުން ދެވޭ މަ
 ؛އޮޅުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެކަމަށް ފެނުން

 ތިވާ ފަދަ މަސައްކަތަކަށް ވުން؛އިދާރީގޮތުން ކުރުމަށް ދަ (3)   
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ފައިވާ އަނބުރާ ރައްދުކުރާގޮތަށް ގެނެވިފައިވާ އެއްޗެއް ގެނައުމަށް ވެ (4)   
 އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން؛

 ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް އައުން؛ ކޮޕީރައިޓުގެ (5)   

 ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުްނ؛ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި (6)   

އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަމިއްލަ ޒާތީ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށް  (7)   
 ކަމެއް ލިބިދާނެ ކަމަކަށް ވުްނ؛އުނި

 ނުވަތަ  ،އަސަރުކުރުވާއެއްވެސް ފަރުދެއް/ މުއައްސަސާއެއްގެ އަބުރަށް  (8)   
ްއ ރައްދުވާ ނުވަތަ ލަދުވެތިކަމެއް ލިބޭފަދަ ހާލަތެ މަލާމާތް

 ވުން؛ މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަކަށް

އެއްވެސް އުފެއްދުމަކަށް ނުވަތަ ކުންފުންޏަކަށް އަދި އެނޫންެވްސ  (9)   
 އެއް ހޯދައިދެވޭ ކަމަކަށް ވުން.ތަނަކަށް ސީދާ ފައިދާ

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ 
ރޭޖަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަސްޓޯ  

ގެ މަތިން ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ސްޓޯރޭޖަށް ވަނުމުގައި އަންނަނިިވ ގޮތު  .31
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދާރުލްއާސާރަށް އެއްކުރެވޭ ތަކެތި ބަލަހައްޓާ  ،ސްޓޯރޭޖަށް ވަންނަންވާނީ )ހ(  
 ނެވެ. ރާތެއްގެ އެނގުމުެގ މަިތންކިއުރޭޓަރ ނުވަތަ މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ފަ

މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުްނ ފިޔަވައި ޚާއްޞަ ބޭނުމަކަށް ސްޓޯރޭޖަްށ ވަންނަްނ  )ށ(  
ދާރުލްއާސާރަށް އެއްުކރެވޭ ތަކެތި  ،ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސްޓޯރޭޖަށް ވަދެވޭނީ

ވެރިޔާގެ ހުއްދަ ބަލަހައްޓާ ކިއުރޭޓަރއާއި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ އިސް
 ލިބިގެންނެވެ. 

ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ އިސްވެރިާޔގެ ހުއްދަ  ،ޖަށް ވަންނަންވާނީސްޓޯރޭ )ނ(  
     )ދޭއް( މުވަްއޒަފުންނާ އެކުގައެވެ. ިމ މާއްދާގެ  2ލިބިފައިވާ މަދުވެގެން 

)ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުން ހުއްދަ ދެވޭ ފަރާތްތަކަށްވެސް ސްޓޯރޭަޖށް ވަދެވޭނީ 
އް( )ދޭ 2އިވާ މަދުވެގެން ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރުގެ ިއސްވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިފަ

 މުވައްޒަފުންނާ އެކުގައެވެ. 

ސްޓޯރޭޖަށް ވަންނަ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަކީ ދާރުލްއާސާރަށް  )ރ(  
ރުގެ އެއްކުރެވޭ ތަކެތި ބަލަހައްޓާ ކިއުރޭޓަރއާއި ޤައުމީ ދާރުލްއާސާ

 އިސްވެރިޔާގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ގުން ށްގެން ހިންތަކުން ދާރުލްއާސާރުތަކާއި އާޓް މިއުޒިއަމްތައް ރަޖިސްޓަރީކޮ އަމިއްލަ ފަރާތް 

އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތަކާއި 
 އާޓް މިއުޒިއަމްތައް

ގައި ހުރި އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތަކަކީ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުގެ ގޮތު  )ހ(  .32
ިގނަ ދުވަހަށް  ރިކަމާއެކުރައްކައުތެ ރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަކެތިދިވެހީންގެ ތަ

އިދޭ ދެމިހުންނާނެ ގޮތަށް ބަލަހައްޓައި، އެ ތަކެތީގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވަ
ންނާއި އެފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދައި، އެއްކޮށް، މާއްދީ ތަރިކަތައް މެދުވެރިކޮށްގެ

އްދައިގެން މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ވަސީލަތްތައް އުފަ 
އި އަމިއްަލ ޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގަ އެ މަ

 ރާތްތަކުން ހިންގާ ތަންތަނެވެ. ފަ

ދިވެހީންެގ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަމާިއ މަޢުނަީވ  ،އާޓް މިއުޒިއަމަކީ )ށ(  
 ތަރިކަ ދައްކައިދޭ ތަންތަނެވެ. 

އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތަކާއި 
އުޒިއަމްތައް ރަޖިސްޓަރީ އާޓް މި
 ކުރުން 

ވަަނ މާއްދާގައި ިހމެނޭ އެއްެވސް ތަނެއް ިހންގަންވާނީ،  32މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  .33
މަރުކަޒުެގ ލަފާގެ މަތިން ެއ ތަނެއްެގ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ަކއުންސިލަށް 

 ޅައި، ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެންނެވެ.  ހުށަހަ

ރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންާގ އަމިއްަލ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއި )ށ(  
)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަނެއްގެ  60ދާރުލްއާސާރުތައް، 

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި، ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން 
 ވާނެއެވެ. 

ށް މި މާއްދާގައި ބުނާ ދާރުލްއާސާރުތައް ރަިޖސްޓަރީ ކުރަން އެދި ކައުްނސިލްތަކަ )ނ(  
ގައިާވ "ައމިއްަލ ދާރުލްއާސާރުތައް  2މި ގަވާއިދުެގ ޖަދުވަުލ  ،ހުށަހަޅަންވާނީ
 ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު" ްނނެވެ.ރަޖިސްޓަރީ 

އެ ތަނެއްގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފޯމު )ރ(  
ހުށަެހޅި ފަރާތަށް  ،ަކމުގެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން، ރަޖިސްޓަރީ ކުރިކައުންސިލަށް

 ކައުންސިލުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ،)ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 72

ކަމުގެ ކުރި މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދޫކުރާ ރަޖިސްޓަރީ )ބ(  
ރަޖިސްޓަރީގެ އަްސލާ އެއްގޮތް  ،)ހަތެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 7ލިޔުން ދޫކުރާތާ 

 ނުވަންވާނެއެވެ. ކައުންސިލުން މަރުަކޒަށް ފޮ ،ކޮޕީއެއް

މި މާއްދާގެ ދަށުން ަރޖިސްޓަރީކުރެވޭ ދާރުލްއާސާރުތަކާިއ އެ ަތންތަނުގައި  )ޅ(  
 ރުކަޒުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ހުންނަ ތަކެތީގެ ދަފުތަރު މަ



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ            R-38/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              108 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

22 

 

ންާގ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަިޖސްޓަރީ ކޮށްގެން ހި )ކ(  
 ރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ވާނެއެވެ. ތަންތަނަށް މަރުކަޒުގެ ފަންނީ އެހީތެ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުގެ 
ގޮތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ސަގާފީ ތަރިކަ 

 

މަޢުލޫމާުތ  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ )ހ(  .34
 .ވާނެއެވެމަރުކަޒަށް އަންގަން

ޒުގައި ދަފުތަރުކުރަން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް މަރުކަ )ށ(  
 ވާނެއެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުެގ ގޮތުގައި ހުްނނަ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ލިސްުޓ  )ނ(  
 .މަރުކަޒުން އަދާހަމަކޮށް ބަލަހައްޓަުމން ގެންދަންވާނެއެވެ

ގެ މިލްކުގެ ގޮތުގައި ހުންނަ ސަގާފީ ތަރިކައެއް ރާއްޖެއިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު )ރ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ) R-37/2020ވާއިދު ނަންބަރު ގަ ،ބޭރަށް ގެންދެވޭނީ

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޓީެގ  3ގެ  (ތަރިކަ ރައްކައުތެރިކުރުމުގެ ގަވާއިދު
 އެކުއެވެ.  ޔާމަރުކަޒުެގ ހުއްދަ ،ލަފާގެ މަތިން

އްލަ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުގެ އަމި
ގޮތުގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ 

 ރައްކައުތެރިކަން 

 

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުގެ ގޮތުގަިއ ހުންަނ ދަފުތަރު ކުރެވިފައިވާ ތަކެތި  )ހ(  .35
ރައްކައުތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މަރުކަޒުގެ އެީހ ބޭނުންވާަނމަ، އަންނަނިވި 

 ޅިދާނެއެވެ.ކު މަރުކަޒަށް ހުށަހެމަޢުލޫމާތާއެ

 ؛އާސާރުގެ ދަފުތަރު ނަންބަރު (1)   

 ވެރިފަރާތްކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް؛ އާސާރުގެ (2)   

 ގެ ހާލަތު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓެއް؛އާސާރު (3)   

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ިމ އާސާުރ ރައްކައުތެރިކޮށް ބަލަހައްޓާެނ  (4)   
 ގޮތުގެ ޕްލޭން.

ިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުމެްއ މަރުކަޒަްށ ިލބިއްޖެނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގަ )ށ(  
 ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޮތެްއ ނިންމައި 30އެ ހުށަހެޅުމެްއ ލިބޭތާ 

 ޅި ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ހުށަހެ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މިލްކުެގ ގޮތުގަިއ ހުންަނ ތަކެތި ރައްަކއުތެރިކޮށް  )ނ(  
     ްނ  ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތަކަށް އެދިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މަރުކަޒުބެލެހެއްޓުމަށް

 އެ މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ. 
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އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތަކާއި 
 އާޓް މިޒުއަމްތައް ހިންގުން 

ދާއިމީ  އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތަކުގައްޔާއި އާޓް މިއުޒިއަމްތަކުގައި ޚާއްޞަ )ހ(  .36
މީކޮށާއި އާޓް މިުއޒިއަމްތަކުގައި ދާއި ކަލެކްޝަނެއް ހުންނަންވާނެއެވެ. އަދި 

  ޓް ކުރެވެން ހުންނަން ވާނެއެވެ.ވަގުތީކޮށް އެގްޒިބި

އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތަކާއި އާޓް މިއުޒިއަމްތަކުގައި ހުންަނ ތަކެތީގެ  )ށ(  
 ރާތުން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ރައްކައުތެރިކަން އެ ތަންތަނުގެ ވެރިފަ

       ވެްއޖެ ހިނދެއްގައި، އަމިއްަލ ދާރުލްއާސާރުތަކާއި މަރުކަޒުން ބޭނުން )ނ(  
 ބެުލމަށް ފުރުސަތު ދޭންވާނެއެވެ.އާޓް މިއުޒިއަމްތައް 

އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތަކުންނާއި އާޓް މިއުޒިއަމްތަކުން އާްނމުކުރަމުްނ  )ރ(  
 ދަންވާނީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެވެ. ގެން

ޒިައމްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތަކަށާއި އާޓް މިއު )ބ(  
އަތުން ފީއެއް ނަގަން ބޭނުންވެއްޖެަނމަ، މަރުކަޒުެގ ލަފާގެ މަިތން ފީއެއް 

 ނެގިދާނެއެވެ. 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ގަވާއިދުގައި ނެތްކަމެއް 
 ދިމާވުމުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

ންމާީނ އެ ަކމަކާމެުދ ގޮތެއް ނި ،މަމި ގަވާއިދުގަިއ ނެތް ަކމެްއ ދިމާވެއްޖެނަ   .37
 މަރުކަޒުންނެވެ.

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި މި ގަވާއިުދ   .38 ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 
 ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

_________________________ 

 

  



 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްދިވެ            R-38/2020ގަވާއިދު ނަންބަރު:              108 އަދަދު:         49 ލިއުމް: ވޮ

 

24 

 

 1ޖަދުވަލް 
 ނުމަށް އެދޭ ފޯމު ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް ވަ

 

  

 ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ަމޢުލޫމާތު 

  މަޤާމު: ނަން:
 :ނަންބަރު ފޯނު އެޑްރެސް: ތައްގަނޑު 

 ސޮއި: :އެޑްރެސް އީމެއިލް

 ލުފުސީޒިޔާރަތްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ތަ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ގަޑި: ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ތާރީޚު: ދަދުއަލަ މުބައިވެރިންގެ ޖު

 އިތުރު މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމަްށ ގުޅާނެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫާމތު 

 :މުމަޤާ ނަން:

 ފޯނު: އެޑްރެސް:

 :އެޑްރެސް އީމެއިލް

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް

 ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު

 މަޤާމު: ނަން:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު:  ގަޑި: ތާރީޚު:

 ވާލުވި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތުހަސެކްޝަނުން 

  މަޤާމު: ނަން:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ގަޑި: ތާރީޚު:

 ހުއްދަ ދިން ފަރާތުގެ މަޢުލޫާމތު 

 މަޤާމު: ނަން:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ގަޑި: ތާރީޚު:
 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 ޯއާ ދެމެދުއެވެ. 13:30 އާއި 8:30ސަރުކާރު ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  ،މު ބަލައިގަންނާނީފ 

  ްކުރާނީ ފޯމު މެއިލ[admin@heritage.gov.mv] .ެއަށެވ 
  ްމީހުންނަށެވެ. )ފަންސާސް(  50ޤައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް އެއްފަހަރާ ވަދެވޭނީ ގިނަވެގެނ 
 ުކުރިން މަރުކަޒަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ހުގެދުވަ)ތިނެއް(  3ޒިޔާރަތްކުރަން ބޭނުންވާ ދުވަހުގެ  ،މި ފޯމު ފުރުމަށްފަހ 
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 2ޖަދުވަލު 
 އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތައް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމު 

 

 ތު ދާރުލްއާސާރުގެ ވެރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާ ،ނަމައަމިއްލަ ފަރުދެއް

 :ނަންބަރު ކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެދިވެހި ރައްޔިތެއް ނަން:

 :ނަންބަރު ފޯނު އެޑްރެސް:

 ސޮއި: :އެޑްރެސް އީމެއިލް

 މަޢުލޫމާތު  އްޔާއެއްގެ ދާރުލްއާސާރުގެ ވެރިފަރާތުގެމްޢިކުންފުނި ނުވަތަ ޖަ

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: ނަން:

 ފޯނު: އެޑްރެސް:

 ސޮއި: :އެޑްރެސް އީމެއިލް

 ންވާ ތަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތުރީ ކުރަން ބޭނުޓަރަޖިސް

 ކުރަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ ނަން:ރީޓަރަޖިސް

 ކުރަން ބޭނުންވާ ތަނުގެ އެޑްރެސް:ރީޓަރަޖިސް

 އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ނަން:

 ތިރާޒެއް ނެތްކަމުގެ ސޮއި:ޢު އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ އި

 އެކަން  ،ކުރާ ާދރުލްއާސާރެއް ނަމަރީޓަކަމަކަށް ރަޖިސް ޞަރީކުރާ ދާރުލްއާސާރަކީ ވަކި ޚާއްޓަރަޖިސް

 

 ރަސްމީ ބޭނުމަށް

 ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު

 މަޤާމު: ނަން:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު:  ގަޑި: ތާރީޚު:

 ވާލުވި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތުހަސެކްޝަނުން 

  މަޤާމު: ނަން:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ގަޑި: ތާރީޚު:

  ފަރާތުގެ މަޢުލޫާމތު ހުއްދަ ދިން

 މަޤާމު: ނަން:

 ސޮއި: ފޯމު ނަންބަރު: ގަޑި: ތާރީޚު:
 ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާނެ ތަކެތި:

 .ީދާރުލްއާސާރުގެ ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕ 
 ްކޮޕީ.އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ  ގާ ދާރުލްއާސާރު ހިނ  
 ްރީގެ ކޮޕީ.ޓަ އިމާރާތުގެ ރަޖިސް ގާ ދާރުލްއާސާރު ހިނ 
 .ީދާރުލްއާސާރުގައި ހުންނަ ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރ 

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
 ީއާ ދެމެދުއެވެ. 13:30 އާއި 8:30ސަރުކާރު ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު  ،ފޯމު ބަލައިގަންނާނ 

  ްކުރާނީ ފޯމު މެއިލ [admin@heritage.gov.mv] .ެއަށެވ 
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